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segue...

tO Governo do Estado já entregou mais 600 
títulos definitivos dando a propriedade plena 
para moradores das áreas urbanas e a pro-
dutores rurais em Roraima, atendendo a uma 
das maiores demandas de quem trabalha e 
produz: a regularização fundiária. O projeto 
de regularização é parte do programa “Aqui 
tem Dono” desenvolvido pelo estado de Ro-
raima. 

Os novos títulos entregues pelo governador 
Antonio Denarium estão sendo impressos em 
papel moeda, com dispositivos de seguran-
ça como marca d'água exclusiva, xilografia, 
numeração tipográfica sequencial e imagem 
latente. O objetivo da alteração dos docu-
mentos emitidos pelo governo de Roraima é 
impedir fraudes e adulterações.

A expectativa é que mais de 5 mil títulos se-
jam distribuídos em áreas rurais em 13 muni-
cípios do Estado. Para o governador Antonio 
Denarium, este é um marco na história da 
regularização fundiária de Roraima.
“Este processo traz esperança para as pesso-
as que sonham em ter o título definitivo de 
suas propriedades a prova de fraudes e assim 

poder ir a um banco e fazer um financiamen-
to e abrir o seu próprio negócio. O Governo 
do Estado quer levar mais dignidade à vida 
das pessoas”, pontuou o governador. 
Denarium destacou ainda que esse trabalho 
de regularização fundiária é o maior da his-
tória de Roraima. “Uma luta muito longa para 
garantir a segurança jurídica. Isso valoriza 
quem está aqui e atrai novos donos e investi-
dores. Vai trazer mais segurança, os proprie-
tários vão acessar mais recursos, gerar mais 
empregos diretos e indiretos. A economia co-
meça a girar com mais rapidez”, disse.

O presidente do Iteraima, Márcio Granjeiro, 
destacou que a luta começou com a mudan-
ça na legislação federal, encampada por par-
te da bancada federal, com destaque para o 
deputado federal Jhonatan de Jesus, que con-
seguiu fazer a mudança.
“Agora chegamos ao fim desse trabalho e en-
tregaremos 80 mil hectares de terras de títu-
los definitivos. E isso é um grande feito para o 
Estado pois os títulos anteriores estavam sem 
cumprimento de todos esses procedimentos, 
antes da alteração da lei federal e estadual. 

Trabalho feito pelo governo de Roraima na 
legalidade e muita discussão em Brasília com 
os órgãos pertinentes para dar segurança ju-
rídica até conseguirmos ajustar as matrículas 
no registro de imóveis”
Desde a criação do Instituto de Terras de Ro-
raima, em 1992, foram emitidos 1.017 títulos 
definitivos de propriedades rurais, equiva-
lentes a mais de 606.500 hectares de terra, 
1.098 autorizações de ocupação correspon-
dentes a mais de 286 mil hectares, além de 

Governo entrega 
títulos rurais a prova 

de fraude e atrai 
investidores

RORAIMA
AQUI TEM DONO

CUMPRINDO A LEI - O governador Antonio Denarium, mostra os títulos que estão sendo entrregues aos proprietários em Roraima
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mais de 2.300 imóveis urbanos titulados. 
Com as alterações das leis e as medidas ado-
tadas pelo Governo, mais de 3,5 mil proprie-
dades rurais e mais de 6,5 mil propriedades 
urbanas poderão ser regularizadas com títu-
lo definitivo no Estado, após a conclusão da 
transferência das terras, equivalentes a pou-
co mais de 2,5 milhões de hectares.
O Programa Aqui tem Dono, do Governo de 
Roraima é o responsável pela regularização 
das terras do Estado. Lançado em 2019, vai 
beneficiar 10 mil famílias em todos os muni-
cípios, nas zonas rurais e urbanas
"Vamos entregar mais de cinco mil títulos 

definitivos em todo o Estado, garantindo dig-
nidade e segurança jurídica, principalmente 
para quem produz e ajuda a alavancar a eco-
nomia local", detalhou Denarium.
Atualmente, o programa atua nas áreas rurais 
dos municípios de Amajarí, Alto Alegre, Boa 
Vista, Cantá, Bonfim, Normandia, Mucajaí, 
Iracema e Caracaraí, correspondente às gle-
bas Amajarí, Tepequém, Murupú, Cauamé, 
Tacutú, Quitauaú, Barauana, BR210-II e Cara-
caraí, que já foram repassadas para o Estado.
O Governo de Roraima já tem formalizados 
317 mil hectares de terras remanescentes 
para o Governo do Estado efetuar a emissão 
de títulos definitivos somente em uma das 
Glebas, a Cauamé. Recentemente o Estado 
recebeu também a certidão de propriedade 
das terras da gleba Caracaraí, com 1,148 mi-
lhão de área remanescente. 
Nas áreas urbanas, o programa está realizan-
do trabalhos de regularização de imóveis no 
Cantá, Iracema e Rorainópolis, além da capi-
tal Boa Vista.

“No Distrito Industrial, nós já entregamos 62 
títulos para 150 empresas e todas as empre-
sas novas que vierem a se instalar no local 
terão o seu Título Definitivo. Isso dá segu-
rança jurídica, gera emprego e renda e ajuda 
no desenvolvimento no Estado de Roraima”, 
afirmou Denarium.

ERA DIGITAL CHEGOU AOS PROCESSOS 
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Com cerca de R$ 600 mil oriundos do Fundo 
Petrobras, que em Roraima é gerido pela Fe-
marh, o Estado adquiriu o Sicarf (Sistema de 
Cadastro e Regularização Fundiária). 
Por meio desse sistema, está sendo amplia-
do o acesso, a eficiência e a transparência 
nas solicitações de regularização fundiária e 
demais serviços públicos fundiários, usando 
os benefícios que a tecnologia proporciona 
a quem precisa ter segurança jurídica. Tam-
bém possibilita a criação de um banco de da-
dos que dará um mosaico seguro de uso e da 
ocupação de terras no Estado.

O Sicarf está sendo adaptado para a legisla-
ção roraimense e proporcionará processos 
100% digitais, ou seja, sem necessidade do 
interessado se deslocar ao Iteraima para ca-
dastrar, juntar documentos, ou consultar o 
processo.
“O sistema também permite a notificação 
e troca de mensagens com o interessado, 
dando agilidade no andamento e na trami-
tação dos processos, desburocratização e 
maior fluidez, além de transparência de in-
formações junto ao público externo e outros 
órgãos”, pontuou o presidente do Iteraima 
Márcio Granjeiro.

ESTADO CUMPRIU TODAS AS EXIGÊNCIAS 
PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Roraima já cumpriu todas as exigências soli-
citadas pelo Governo Federal para regulariza-
ção de terras rurais. A União fez o repasse de 
terras para o Estado por meio de lei com re-
gulamentação via decreto, porém, coube ao 
Poder Executivo o ônus de realizar os desta-
ques das áreas que não caberiam ao Estados.
Os destaques são as identificações de cada 
pedaço que não pertencem ao estado, seja 
por ser terras da União ou títulos expedidos 
pelo Incra a terceiros.

GOVERNADOR ANTONIO DENARIUM
 Um estadista que sabe o valor do 

agronegócio e atrai para Roraima, 
investidores de vários Estados

CUMPRINDO A LEI - O governador Antonio Denarium, faz questão de presidir as reuniões de entrega de títulos aos investidores de Roraima
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O atual cenário que convivemos no Brasil é de desafios para as pessoas, 
empresas e governo. O ambiente está muito carregado, pesado e confuso para 
estimular o crescimento. No campo sanitário a pandemia demora a ceder. No 
campo político passamos pelo pior momento e com péssimos representantes 
nas instituições públicas, inclusive no topo do judiciário. No campo econômico 
temos as consequências com baixo desempenho, poucos investimentos, desem-
prego e baixa renda.
É nesse ambiente que surgem os “fortes”, os criativos e os destemidos, para 
quebrar barreiras, superar as nulidades, enfrentar os corruptos e levantar a 
bandeira do bem em favor do povo brasileiro. Com esse espírito é que o Pro-
grama Oeste em Desenvolvimento - POD, intensifica seu trabalho na busca e 
defesa dos projetos estruturantes para o Oeste e para o Paraná. As crises e os 
políticos são passageiros e o desenvolvimento deve ser contínuo e perene.
No dia 07 de julho o POD esteve reunido com o governador Ratinho Junior e 
sua equipe de infraestrutura e logística para analisar, discutir e opinar sobre 
o novo modelo de contrato de concessões de rodovias federais e estaduais, 
proposto para o estado.
O objetivo do governador é melhorar as condições do contrato para que os 
usuários tenham uma tarifa de pedágio justa e que as obras sejam concluídas 
no prazo estabelecido. Os pontos principais para serem melhorados no modelo 
do Ministro da Infraestrutura são:
1. - Reduzir o aporte financeiro da concessionária no leilão.
2. - Que esse aporte seja utilizado no final das obras para “reduzir as tarifas de 
pedágio”.
3. - Reduzir o degrau tarifário a ser aplicado quando as duplicações forem 
concluídas.
4. - O fim da outorga remunerada e o desconto livre (maior que 17%) já foram 
ajustados.
O POD irá em breve apresentar e ouvir a posição das entidades do Oeste e 
posteriormente referendar ao governador. Tudo leva a crer que a finalização 
do novo modelo de contrato mais justo, seguro e adequado aos usuários está 
próximo a acontecer. Outras regiões e entidades do estado estão sendo ouvi-
das, para depois concluir as negociações com o Ministro da Infraestrutura.
Espera-se que este ano tudo aconteça porque os atuais contratos terminam em 
novembro de 2021.
São eventos como esse, de melhorias na infraestrutura, em plena crise sa-
nitária, política e econômica, que demonstram a resiliência e determinação 
daqueles que desejam uma pátria desenvolvida, próspera, de paz e oportunida-
de para todos.  

Os fortes não se entregam

Diretor da FRIMESA Cooperativa 
Elias José Zydek

O ABRAÇO E 
SUA IMPORTÂNCIA 
Estudos têm revelado que a neces-
sidade de ser tocado é inata no homem. O contato 
nos deixa mais confortáveis e em paz conosco e 
com quem nos acercam.
O Dr. Harold Voth, psiquiatra da universidade de 
Kansas, disse: O abraço é o melhor tratamento 
para a depressão em todas as fases da vida.
Objetivamente, ele faz com que o sistema imuno-
lógico do organismo seja ativado.
Abraçar traz nova vida para um corpo cansado 
e faz com que você se sinta mais jovem e mais 
vibrante.
No lar, um abraço todos os dias reforçará os re-
lacionamentos e reduzirá significativamente os 
atritos.

JOSÉ IVALDECE PEREIRAETC&TAL contato@revistanovafase.com.br

FILIADOS NOS PARTIDOS
De acordo o TSE, o Brasil tem 16.003.596 de pessoas filiadas a partidos políti-
cos. Com 2.125.665 filiados, o MDB é o partido que tem a maior militância 
entre os 33 legalmente. O que chama atenção é que o PPL, o menor deles, 
tem inexpressivos 56 membros. Além do MDB, apenas outros seis partidos 
contam com mais de 1 milhão de filiados: PT, com 1.541.731; PSDB, com 
1.354.924; PP, com 1.320.616; PDT, com 1.149.395; PTB, com 1.077.583; e 
DEM, com 1.010.754.

DIA HISTÓRICO PARA 
A EDUCAÇÃO FÍSICA

Com a presença de representantes do Conselho 
Federal de Educação Física (CONFEF), incluindo 
o presidente da entidade, Claudio Augusto Boschi, 
o presidente Jair Messias Bolsonaro assinou o 
anteprojeto de lei que regulamenta a profissão 
do profissional de Educação Física no Brasil. 
Na verdade o projeto assinado pelo presidente da 
República corrige um vício de iniciativa da Lei 
9696 de 1998, que sofre no Supremo uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade e pode perder a 
validade. O Supremo entende que a regulamen-
tação da profissão tem que partir do Executivo e 
não do Legislativo como ocorreu com a legislação 
vigente. "Estou feliz por fazer parte desse momen-
to, pois como profissional de Educação Física que 
sou, lutei para que isso acontecesse. Agora temos 
mais uma luta no Congresso, mas estou confiante 
de que vamos vencer". 
Comemorou entusiasmado o Deputado Federal 
Evandro Roman; que também é Mestre e Doutor 
neste setor.

AUMENTO NOS VOOS
Em meio à pandemia, os voos domésticos registraram, em maio, a maior taxa 
de lotação de aviões para o mês desde 2000, início da série histórica da Anac. 
No mês passado, 82% dos assentos oferecidos pelas companhias aéreas em 
voos nacionais foram ocupados. O percentual é maior do que o de anos an-
teriores – inclusive de 2020, quando o índice registrado foi de 70%. De 2000 
para cá, apenas em 2019 a taxa de aproveitamento para o mês ultrapassou 
os 80%, ficando na casa dos 50% no início do milênio. 

CONFRARIA DO CAFÉ - ÓTIMA IDEIA
Há vários anos, um grupo de jornalistas curitibanos reser-
va as tardes das terças-feiras para colocar a conversa em dia, 
saboreando na companhia de um espresso, um macchiato, um 
caffè latte, um carioquinha ou de um cappuccino e até um puro e forte 
como antigamente.
Quase sempre com quórum total, a Confraria Café da Semana bate ponto em 
uma cafeteria diferente da capital a cada terça. 

Nesse roteiro,  já foram 
realizados encontros no 
Café do Paço, no Liquori, 
no MUF’s, no Café com 
Bolachas, no Expréx, 
no Gran’s, entre muitos 
outros endereços.
Nessa foto de recente 
reunião aparecem, a partir 
da esquerda, os confrades 
Júlio Cézar Rodrigues, 
Geraldo Rocha, João Al-
ceu Ribeiro, Júlio Zaruch, 
Luiz Guilherme Siqueira e 
Jean Feder.
Na próxima, eu vou!

HOTEL RECANTO CATARATAS - SEMPRE THE BEST
Além do Travelers' Choice deste ano, o resort já ganhou o prêmio Best 
of The Best, em 2020, estando entre os "1% Melhores Hotéis do Mun-
do” no @tripadvisor. 
Também já foi escolhido pelo público, por três vezes consecutivas, 
como um dos "5 Melhores Hotéis para Família da América do Sul”. 

Oferece uma completa 
estrutura de spa, esporte 
e lazer, incluindo piscinas 
de água termal natural e 
uma animada equipe de 
recreação.
#recantocataratas #re-
cantocataratasresort 
#fozdoiguaçu #cata-
ratasdoiguaçu #traveler-
schoice #tripadvisor
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5G:
Show Rural Coopavel vira polo irradiador 
da inovação aberta para agro brasileiro

Três marcas que são referências em suas 
áreas se unem em um projeto-piloto com 
potencial de revolucionar a agropecuária 
brasileira. É disso que trata o protocolo de 
intenções assinado em Cascavel, no Oeste 
do Paraná, integrando o Parque Tecno-
lógico Itaipu, o Show Rural Coopavel e a 
Huawei, uma das maiores empresas de 
tecnologia do mundo. “Temos em mãos 
uma grande oportunidade para fazer des-
se o maior projeto de inovação aberta do 
agronegócio brasileiro”, disse o presidente 
do PTI, o general Eduardo Garrido.
Com base nas demandas da Coopavel, a 
parceria vai utilizar a tecnologia 5G e abrir 
mais um avanço do agro em direção à era 
4.0, conforme o general Garrido. “As solu-
ções e os bons resultados alcançados aqui 
tenderão naturalmente a ser replicados 
na agropecuária de todo o País. O agro 
brasileiro, que é modelo para o mundo, 

RESUMO DA REPORTAGEM:
Os novos conhecimentos estão em todas as etapas dos trabalhos e uniu Parque 
Tecnológico de Itaipu com a gigante Huawei para um projeto de parceria

mais uma vez sai na frente, gerando ne-
gócios, interação e atração de startups ao 
segmento”, destaca o presidente do PTI.
O Parque Tecnológico Itaipu vai desen-
volver editais para a seleção de startups 
que vão apresentar soluções aos desafios 
propostos ou recrutar empresas que já te-
nham ideias próximas ao que se pretende. 
O embrião da parceria  foi a participação 
do PTI nas edições do Show Rural Digital, 
evento dedicado à apresentação de pro-
jetos inovadores para o agronegócio. “E 
tínhamos algumas tecnologias desenvol-
vidas para aplicação no campo. Agora, en-
volvendo também universitários, jovens 
e empreendedores, temos a chance de 
nos unir para gerar negócios, inovação e 
riquezas”, segundo o general.
O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 
afirmou que a cooperativa e o Show Rural 
se sentem honrados em poder participar 

de uma parceria que significa um novo 
salto em tecnologia. “O agro brasileiro 
tem muita tecnologia, mas há muito ainda 
para expandir e não se consegue dar ve-
locidade ao crescimento sem tecnologia. 
O Show Rural, um precursor de inovação, 
será uma antena para irradiar esse novo 
pensamento. O alimento chegará à nossa 
mesa com muito mais qualidade, escala 
de produção e tecnologia para o bem das 
pessoas”.
Dilvo lembrou que no início, há mais de 
30 anos, a produtividade de soja no Show 
Rural alcançava 1,8 mil quilos por hectare 
e agora já existem resultados com 7,2 mil 
– a média brasileira é de 3,6 mil quilos/
hectare. “Precisamos de três décadas para 
crescer 200%, mas agora, com essa nova 
tecnologia e a efetivação da agricultura 
4.0, ganharemos muito em velocidade. Os 
novos conhecimentos estão em todas as 

etapas dos trabalhos no campo, começam 
antes mesmo do plantio e vão até a co-
lheita, afirmou Dilvo, lembrando que uma 
das características do Show Rural é fazer 
sempre melhor.

5G E MAIS AVANÇOS INTEGRADOS
A tecnologia 5G é uma grande rodovia de 
alta velocidade, que precisa das deman-
das da indústria para desenvolver solu-
ções que serão comercializadas no futuro, 
disse o diretor de Vendas da Huawei do 
Brasil, Francisco Menezes. “Agora, com a 
assinatura dessa parceria, começamos a 
trabalhar para desenhar tudo o que é pos-
sível trazer para o Show Rural. Teremos 
aqui, inicialmente, uma célula 5G, com 
alcance de cinco quilômetros de raio. A 
antena que será instalada no parque ga-
rantirá suporte tecnológico para testagem 
e validação de novos produtos e serviços 

por parte das empresas âncoras, startups 
e academia.
Com a estrutura da rede 5G, clientes e for-
necedores da Coopavel, como também a 
indústria de equipamentos e de soluções 
para o agronegócio, terão a oportunida-
de de testar e validar diversas tecnologias 
disruptivas que serão permitidas com a 
conexão de internet de alta performance, 
como monitoramento e transmissão em 
tempo real de imagens em alta definição 
sobre o solo e plantações para acompa-
nhamento à distância e orientações técni-
cas; funcionamento de máquinas e equi-
pamentos, como tratores, colheitadeiras, 
plantadeiras, semeadoras e pulverizado-
res de forma mais autônoma e inteligen-
te, e informações precisas e detalhadas 
sobre alimentação, comportamento e 
saúde dos animais, bem como sobre con-
dições climáticas.

R$ 6 MILHÕES
Serão investidos aproximadamente R$ 
6 milhões na fase inicial do projeto. A 
maior parte dos recursos virá da Huawei 
do Brasil por meio da Lei da Informática 
com aportes e execução do Parque Tecno-
lógico Itaipu, responsável pela seleção e 
incubação das startups, e em ações para 
atender demandas concretas de inovação 
aberta da Coopavel e sua rede de coope-
rados em 21 municípios das regiões Oes-
te e Sudoeste do Paraná. A expectativa 
é apresentar as soluções inovadoras de-
senvolvidas já na próxima edição do Show 
Rural Coopavel. As redes 5G são mais efi-
cientes, velozes e seguras na transmissão 
de dados

Texto: Jean Paterno
Fotos: José Ivaldece Periera

PARCERIA DE FUTURO - Domingos Tabosa, (Huawei), Dilvo Grolli, (Coopavel) e o presidente do PTI, general Eduardo Garrido 

REUNIÃO DE TRABALHO - O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli e sua diretoria, recebeu parceiros para ajustar forma de ação SOLENIDADE - No encerramento dos trabalhos, um documento foi assinado assegurando as ações de cada um para o futuro
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DOMINGOS TABOSA 
Senior Enterprise Account 

Manager at Huawei

5G:
E OS CARROS 
ELÉTRICOS
VIRÃO DA 
CHINA

Estive na China em Janeiro de 2019 para um 
treinamento e muito me impressionou o fato 
de que em Shenzhen a frota de ônibus ur-
banos e de táxis é totalmente constituída de 
automóveis elétricos. Isso me intrigou tanto 
que resolvi pesquisar mais sobre o assunto. 
Sabemos que os números na China impres-
sionam em qualquer área, mas no que se 
refere a carros elétricos deixa claro que, no 
ocidente,  estamos engatinhando tanto na 
tecnologia como na adoção e na capacidade 
de suprir a demanda.
O mundo está caminhando a passos largos 
para a revolução dos veículos elétricos, mas 
ela será impulsionada pela China e não por 
países do ocidente.
A transição para veículos elétricos já está 
acontecendo na China, o maior mercado 
automobilístico do mundo, com mais de 23 
milhões de carros vendidos só em 2018. E 
ainda existem centenas de milhões de famí-
lias chinesas que não possuem carro algum, 
diferente do que ocorre em países ocidentais 
que já estão se aproximando da saturação do 
número de veículos por habitante.
Na China o mercado de carros elétricos está 
crescendo muito rápido. Entre 2017 e 2018 
totalizou um aumento de 78% e a quantidade 
atingiu a soma de todos os veículos vendidos 
no resto do mundo.
As vendas de modelos elétricos na China ul-
trapassaram os Estados Unidos em 2017, e 
em 2018 superaram a marca de 1,1 milhão de 
veículos elétricos. Quantidade superior a 55% 
de todos os veículos elétricos vendidos no 

mundo. As vendas de veículos elétricos nos 
EUA naquele ano foram de apenas 358.000.
A China, atualmente, produz mais da meta-
de das baterias para automóveis elétricos do 
mundo, e as projeções para 2021, apontam 
que 70% desta produção será no país asiáti-
co. Estamos falando do componente essen-
cial e que tem o maior impacto no preço final 
dos veículos elétricos. 
Por outro lado, os preços das  baterias têm 
caído constantemente, com isso, acredita-se 
que em 2025 será mais barato fabricar um 
carro elétrico que um carro a combustível 
fóssil.

APOIO GOVERNAMENTAL
Na lista dos dez setores da economia que o 
governo chinês definiu como estratégicos, 
no seu esforço de impulsionar a tecnologia 
industrial, está a pesquisa, desenvolvimento 
e fabricação de carros elétricos. Estes esfor-
ços incluem o uso de bilhões de dólares para 
subsidiar a fabricação de veículos elétricos e 
baterias, além de incentivar empresas e con-
sumidores a comprá-los.
Sem contar que o uso de veículos elétricos 
ajuda a China a resolver algumas das suas 
preocupações energéticas e ambientais mais 
urgentes: poluição maciça do ar, emissões 
globais de poluentes, mudanças climáticas, 
além da preocupação com o comércio inter-
nacional de petróleo.

SUPORTE ADICIONAL
Todas as montadoras que operam na China, 

nacionais ou não, são obrigadas a ter parte 
das suas vendas em veículos elétricos. Esta 
obrigatoriedade será cada vez mais rigorosa 
ao longo do tempo e deve chegar a pelo me-
nos 7% da produção em 2025.
A Volkswagen vende 40% da sua produção 
mundial na China e esta exigência do go-
verno chinês é a principal razão pela qual a 
montadora  alemã está se esforçando para 
desenvolver carros elétricos. Seguida pelas 
principais montadoras estrangeiras que pos-
suem grandes plantas fabris e investimentos 
na China e dificilmente podem se dar ao luxo 
de abandonar tal mercado.
Para se fazer presente fora do seu país, as 
montadoras chinesas estão preparadas para 
entrar no mercado de baixa renda, como fez 
a Volkswagen há 60 anos, como, no mercado 
de automóveis inovadores e luxuosos.
Quando isso acontecer, carros elétricos vin-
dos da China podem se espalhar pelo ociden-
te, superando os esforços da Tesla e outros 
fabricantes de veículos americanos e euro-
peus. Somente barreiras protecionistas tri-
butárias dos países podem inviabilizar este 
desenvolvimento.

E AS BATERIAS?
É o maior mercado de veículos elétricos do 
mundo, a China está muito interessada na so-
lução para as baterias usadas nestes veículos.
Os primeiros veículos elétricos começaram a 
ser produzidos, em escala industrial,  há apro-
ximadamente 10 anos, que é o tempo de vida 
útil das baterias veiculares. Por esta razão, 

podemos esperar uma grande quantidade de 
baterias antigas para lidar em breve. E esta 
quantidade só aumentará ano após ano.
Como quase todas as baterias usadas em veí-
culos são de íon de lítio, isso traz dois grandes 
problemas: estas baterias são altamente tóxi-
cas se danificadas; e a extração de lítio e dos 
demais materiais necessários para produzi-
-las afeta o meio ambiente. 
Além disso, a demanda crescente fez subir o 
preço de todos os componentes da sua ca-
deia produtiva. Para se ter uma ideia, somen-
te nos últimos três anos o custo dos insumos 
quadruplicou no mundo. A reciclagem pode 
ser a chave para manter estes custos baixos.
Em antecipação ao problema, em setembro 
de 2017, Pequim emitiu seu primeiro conjun-
to de diretrizes do setor para reciclagem de 
baterias veiculares.
Este processo está atraindo a atenção de 
muitas empresas, pois estima-se que o mer-
cado de reciclagem de baterias de íon de lítio 
em materiais [utilizáveis] será de 14 bilhões 
de yuans (aproximadamente 2 bilhões de dó-
lares) em 2023.

CONECTIVIDADE 5G
Os carros elétricos trazem uma grande opor-
tunidade para automação, tanto no seu pro-
cesso de fabricação quanto no seu uso regu-
lar nas ruas.
Toda esta automação é baseada em inteli-
gência artificial coletiva. Todas as vezes que 
um carro da Tesla passa por uma situação 
diferente, ele gera uma grande quantidade 

de informações das suas câmeras e sensores, 
bem como foi a reação do piloto humano ou 
automático e o resultado final. Estas informa-
ções alimentam uma base de dados coletiva. 
Assim os outros veículos aprendem a reagir 
a situações semelhantes da melhor forma 
possível.
Todos estes sistemas precisam de conectivi-
dade rápida e confiável, as redes de dados 
baseadas na tecnologia 5G, levarão a comu-
nicação a um nível adequado. 
E não é só a grande capacidade de trans-
missão de dados, mas outras características 
como: Tempo que a informação gasta entre o 
terminal e a central (delay) e a grande capa-
cidade de dispositivos conectados simultane-
amente à mesma antena são fundamentais 
para estas aplicações.

CONCLUSÃO
A China tem investido muito, também, na 
geração de energia solar e hoje ela já produz 
um volume equivalente ao que é consumido 
pelos mais 2,4 milhões de carros elétricos 
em circulação. Isto faz o automóvel elétrico 
que roda na China causar menos impacto 
ambiental global do que em outras partes do 
planeta.
Outro grande entrave na adoção de carros 
elétricos é o longo tempo de recarga, nos Es-
tados Unidos e Canadá é comum ver as esta-
ções de recarga de Tesla lotadas e pessoas na 
fila. Eu tive a oportunidade de visitar centros 
de pesquisa, na China,  que têm desenvolvido 
automóveis com baterias substituíveis que 

podem ser retiradas quando vazias e substi-
tuídas por outras carregadas. O processo de 
troca aconteceu, na demonstração, em me-
nos de três minutos. Tempo similar a abaste-
cer um carro com combustível.
O destino das baterias que é, essencialmen-
te, um problema já está se tornando uma 
oportunidade valiosa para as empresas de 
reciclagem, o que ajudará, também, na redu-
ção do custo da produção de novas baterias 
e na redução da extração de seus insumos da 
natureza.
A China tem se posicionado, cada vez mais, 
na vanguarda das novas e disruptivas tecno-
logias. Hoje, o resto do mundo precisa correr 
para acompanhar a China tecnologicamente, 
diferente do que se via há  alguns anos.
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Empresa vai erguer ECOPARQUE 
com 130 prédios e 11.440 apartamentos

O lar é o refúgio que acalenta, dignifica a fa-
mília, acolhe filhos, une amigos, onde todos 
relaxam e dormem um sono justo, após um 
cansativo dia de trabalho. Por todas essas ra-
zões, a casa própria tem que ser agradável e 
aconchegante.
É isso que a maioria dos programas habita-
cionais do Brasil, não consegue oferecer. Ao 
contrário, a aridez das casas apertadas do 
programa Minha Casa Minha Vida, sem áreas 
verdes de lazer e de convivência, deixa tudo 
monótono e leva as famílias ao isolamento, 
gerando tristeza e desesperança. Isso tem de 
mudar.
O trabalhador precisa de habitação barata e 
merece que seja digna e que tenha qualidade 
com amplos espaços que estimulem a prática 
esportiva, a convivência e o bom relaciona-
mento com seus vizinhos.
 A proposta do Condomínio Residencial Eco-
parque é revolucionária, e vai mudar o con-
ceito e habitação popular no Brasil, porque 
propõe uma enorme área verde preservada, 
ladeada por canchas esportivas, churrasquei-

RESUMO DA REPORTAGEM:
De todas as carências que afligem as pessoas, a casa própria é a que 
tem o maior potencial de mobilizar os brasileiros.

MODERNOS E CONFORTÁVEIS - esta é a proposta da empresa que vai construir milhares de apartamentos em Cascavel

por Editoria Local
Fotos: Arquivo/montagem

ras, parque infantil, academias de ginástica, 
centro de convivência, escola e creche. Além 
disso, boas calçadas com 4 metros de largura 
e jardim, pistas de caminhada, ciclovias e es-
tacionamentos cobertos. Tudo pertinho num 
amplo e ensolarado espaço comunitário.
A mágica para conseguir tudo isso é verti-
calizar as habitações, construindo prédios 
e apartamentos distantes 50 metros um do 
outro, ao invés de casas apertadas. Confor-
táveis, bem acabados, arejados, esses apar-
tamentos estarão em edifícios de 15 andares 
que vão ocupar apenas 3% da área total do 
terreno. Um condomínio privilegiado, com 
vida própria, com acessos asfaltados e arbo-
rizados e aquele visual que aquece a alma de 
qualquer morador.
Para zerar a conta de luz, o Residencial Eco-
parque terá produção de energia solar, conta-
rá também com encanamento adicional para 
água de reuso que será tratada e adicionada 
a água coletada das chuvas, com economia 
de recursos naturais e de 70% da conta de 
água e esgoto.

O Brasil está superando as dificuldades da 
pandemia e responde com o extraordinário 
desempenho do agronegócio que alimenta 
grande parte do planeta. Como consequên-
cia, o governo vê a arrecadação crescer e já 
acena com apoio mais robusto às pessoas 
atingidas pela pandemia. Cabe agora aos em-
presários completar este ciclo virtuoso, refor-
çando a esperança de que novos tempos se 
avizinham para o Brasil. 
Nessa perspectiva, o Fundo Imobiliário Eco-
parque, com sede no Paraná, oferece ao país 
um projeto para sacudir o mercado e be-
neficiar principalmente as famílias de baixa 
renda que sonham com a casa própria. Não 
se trata de mero lançamento de habitações 
para atrair compradores ou investidores. É 
um novo conceito de moradia que privilegia 
a natureza e valoriza espaços amplos com 
equipamentos que dignificam o ser humano. 
Tudo isso associado ao aumento da renda da 
família por meio da oferta de treinamento e 
qualificação profissional.
Esse verdadeiro milagre ocorre graças a vá-
rios fatores que reduzem o custo dos ter-
renos e das construções. As áreas onde o 
projeto será edificado, embora próximas da 
cidade, ainda são rurais, mais baratas que os 
terrenos urbanos, e as construções industria-
lizadas e verticalizadas utilizam uma ínfima 
parte da área total do terreno. 

Esse sistema construtivo, embora inédito no 
Brasil, existe há décadas na Alemanha. A evo-
lução da computação e da robótica potencia-
lizou sua qualidade e empolgou os mercados 
da Ásia e dos Estados Unidos. O Residencial 
Ecoparque prevê entregar 1 milhão de apar-
tamentos no Brasil em 10 anos. Para isso, 
serão instaladas 45 fábricas de prédios em 
vários estados brasileiros por meio de fran-
quias. Três destas estarão no Paraná, com a 
meta de entregar 100 mil apartamentos em 
10 anos. A primeira será implantada este ano 
em Cascavel, onde serão construídos 130 
prédios de 15 andares, com 11.440 aparta-
mentos.
Os projetos da fábrica, dos prédios, das esco-
las, das edificações comerciais e de serviços 
já foram protocolados na prefeitura de Cas-
cavel.
Essas fábricas dão celeridade ao processo 
construtivo, não desperdiçam material e re-
duzem drasticamente os custos. Paredes, la-
jes, escadas, banheiros completos e cozinhas 
planejadas saem prontos da indústria direto 
para os canteiros de obras, onde é possível 
construir e entregar um prédio de 15 andares 
em apenas 120 dias.
O Residencial Ecoparque muda paradigmas 
e será modelo no mundo pela economia dos 
recursos naturais. Moradias padrão classe 
média alta serão vendidas a preços baixos 
para famílias de baixa renda, oferecendo sus-
tentabilidade e proteção ao meio ambiente, 
observando objetivos do desenvolvimento 
sustentável, que são fundamentos da agenda 
2030 da ONU, para que a prosperidade das 
pessoas observe a preservação do planeta.
O Residencial Ecoparque começa com a cons-

trução da Escola de Formação Profissional 
que será implantada dentro do condomínio e 
doada ao município para oferecer cursos de 
treinamento em atividades como panifica-
ção, eletricidade, mecânica, manutenção de 
equipamentos, hidráulica, jardinagem, além 
de cursos para cuidadora de idosos, culiná-
ria, corte e costura, entre outros.
Todos os moradores do Residencial Ecopar-
que poderão se tornar especialistas, rece-
bendo diploma e ajuda para constituir sua 
empresa individual, aumentando a renda da 
família e deixando a informalidade. Os mo-
radores terão escola de ensino fundamental 
e creche dentro do condomínio, que serão 
doadas ao município. Além do visual incrí-
vel proporcionado pelos amplos espaços, os 
moradores vão desfrutar de equipamentos 
de convivência, pistas de caminhada, ciclovia 
e academia de ginástica. 
O custo das prestações é inacreditável: apar-
tamentos de dois quartos, com uma vaga de 
garagem coberta, terão prestações de ape-
nas R$ 740,00 mensais. Apartamentos mo-
biliados, com três quartos, sendo uma suíte, 
com duas vagas cobertas de garagem, terão 
prestações mensais de R$ 
1.085,00. Nos dois casos com 
a conta de luz zerada e a tari-
fa de água e esgoto de apenas 
30% do valor normal.
Morar com esse requinte e 
qualidade permitirá que o tra-
balhador acredite mais em si e 
busque qualificação profissio-
nal para aumentar sua renda 
e a de sua família. Com renda 
maior todos podem ousar mais 

e ao invés de comprar um singelo aparta-
mento de 2 quartos, adquirir o apartamento 
dos sonhos, com 3 quartos, sendo uma suíte, 
e duas garagens cobertas, pronto para morar, 
com cozinha planejada, fogão, geladeira, for-
no de microondas, máquina de lavar roupas, 
armários embutidos nos quartos e instalação 
para ar-condicionado por apenas R$ 345,00 
adicionais por mês, com pagamento mensal 
total de apenas R$ 1.085,00 já incluídas as 
contas de luz, água e esgoto.
Este projeto concebido no Paraná que vai ser 
implantado pioneiramente em Cascavel, será 
modelo para o país e replicado em todos os 
estados, ajudando a realizar o sonho de mi-
lhões de brasileiros que conquistarão a liber-
dade, sem dúvida, a maior de todas as con-
quistas. Ela se materializa com a autonomia 
proporcionada pelo aumento da renda e pela 
compra da casa própria, que dá garantia de 
segurança familiar e um futuro melhor para 
seus filhos e netos. 
Para que o Residencial Ecoparque avance 
pelo Brasil, é preciso esforço colegiado de in-
vestidores, prefeitos, vereadores e autorida-
des federais para quebrar paradigmas e aju-

dar milhares de brasileiros que 
realmente precisam, a conquis-
tar o sonho, de construir um lar 
e uma família com dignidade.
Residencial Ecoparque, um 
projeto inovador que muda o 
conceito de moradia popular 
no Brasil. 

11.440Apartamentos em Cascavel



Nova Fase  | 1716 |  Nova Fase

Caro José Ivaldece Pereira, na minha próxima viagem a Cascavel, na companhia do Carlos Marassi, hoje 
integrado conosco no Projeto RESIDENCIAL ECOPARQUE, faremos uma visita ao amigo. 
O material que o amigo irá publicar na revista Nova Fase,  ficou completo, sem dúvida. 
Gostaríamos de fazer justiça e deixar lavrado que a primeira "FÁBRICA DE PRÉDIOS" e os 
11.440 apartamentos que serão construídos em Cascavel, somente estão sendo possíveis graças ao 
trabalho, talento e grande esforço do prefeito Leonaldo Paranhos, que nos procurou e convenceu 
que esse projeto deveria ser lançado em Cascavel, sede do agrobusiness no Brasil, para ser 
um exemplo a ser seguido no País. 
Antecipo meus agradecimentos pela atenção. Abraços do Chico Simeão e do Marassi.

Bem-vindo a 
Cascavel, 
CHICO SIMEÃO

A decisão para a implantação do primeiro 
Condomínio aberto Residencial Ecoparque 
no Brasil, será materializada no município de 
Cascavel, mercê da garra e determinação do 
prefeito Leonaldo Paranhos, junto com os ve-
readores, que nos procurou e nos fez entender 
e acreditar nesse empreendimento na sede do 
agrobusiness do Brasil, quando nos exibiu os 
excepcionais números administrativos da Pre-
feitura Municipal.
Só a fábrica representa um investimento de 
180 milhões de reais e terá capacidade de pro-
duzir 5 mil apartamentos por ano, que serão 
construídos em Cascavel e cidades distantes 
até 250 quilômetros.
Já o projeto Ecoparque, que inclui uma área in-
dustrial semelhante ao Portal do Porto – www.
portalic.com.br – é a incorporação imobiliária 
mais ambiciosa do país e prevê construir 100 
mil apartamentos no Paraná e 1 milhão no 
Brasil, ao longo dos próximos 10 anos.
O Ecoparque de Cascavel começa a ser cons-
truído assim que a fábrica de prédios, já inicia-
da, estiver implantada, o que deverá ocorrer 
até o próximo ano.
Serão construídos 130 prédios de 15 andares 
com cerca de 11.440 apartamentos, o que irá 
zerar a fila da casa própria na cidade, sen-
do importante deixar consignado que essas 
edificações serão delegadas às construtoras 
locais, que serão convidadas a participar do 
empreendimento, bem como que a preferên-
cia será comprar os materiais de construção 
na cidade e contratar toda a força de trabalho 
local necessária para as obras.

Cordialmente,

Francisco Simeão
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Correio dá lucro?

Heródoto Barbeiro

A pergunta que não quer calar: quem 
ainda envia uma carta pelo correio 
com tantas oportunidades nas redes 
sociais? O número de cartas despenca 
de 59 bilhões em 1996 para 15 bilhões 
e 200 milhões em 2020. Uma coisa 
é o velho correio quando as cartas 
eram ainda carregadas no lombo de 
cavalos, estradas enlameadas, postos 
de troca de animais e o missivista não 
tinha pressa para a entrega da men-
sagem. Naqueles tempos não se sabia 
nem quando ela sairia da agência do 
correio nem quando chegaria até o 
destinatário. Quando chegava. Hoje, 
apesar do empenho dos funcionários, 
a empresa abriga 34 mil agências e 
231 mil veículos. Tem agências espal-

O correio dá 
lucro. Este é 
o principal ar-
gumento para 

que não se privatize uma empresa que 
é dirigida pelo Estado. É verdade que 
o país tem preferência pelas empresas 
privadas, mesmo aquelas que fazem 
serviços de interesse público como a 
entrega de correspondência. Afinal o 
correio é tão antigo como a independ-
ência do país. Os críticos dizem que 
os Correios são um imenso cabide de 
empregos que se espalha pelo país e 
acolhe 496 mil funcionários. Imagine 
quanto isso custa para o bolso do 
contribuinte, argumentam os privatis-
tas. O debate é explorado pela mídia e 
divide as opiniões entre os estatistas e 
liberais radicais.

Escritor e jornalista  da RecordNews e R7.com

hadas pelas cidades mais longínquas 
do país.
Teoricamente os correios não são uma 
estatal, e por isso não depende de 
sugar o imposto pago pelos contribu-
intes. Ela procura ter lucro como 
qualquer outra empresa para bancar 
as suas despesas entregando cartas e 
pacotes em todo o país. No setor de 
encomendas concorre com gigantes-
cas empresas nacionais e mundiais. 
O United States Postal Service está na 
corda bamba. Nem Trump nem Biden 
até agora encaram a privatização do 
USPS.

O dinheiro da Hidrelétrica Itaipu irá bancar mais 
duas obras importantíssimas para Cascavel, o 
que não chega a ser novidade na medida em 
que elas foram anunciadas ainda em janeiro 
deste ano. 
De novo, mesmo, é que saiu a ordem de serviço 
para a duplicação do Contorno Oeste, trecho de 
4,7 km que tira grande parte do tráfego pesado 
do perímetro urbano de Cascavel.
"Outra notícia importante é que conseguimos 
colocar no contrato a extensão da Avenida Bra-
sil, essa ligação do Contorno Oeste com a Ave-
nida das Torres", destacou o prefeito Leonaldo 
Paranhos ao anunciar a boa nova. 
As duas obras começarão em breve e nelas a 
Itaipu irá investir R$ 101,5 milhões.

FALA PREFEITO PARANHOS
"Estou aqui para mais uma ótima notícia. Ali-
ás, nos últimos quatro anos, temos desatado 
alguns nós que a nossa cidade tinha há muito 
tempo, e graças a Deus tem dado certo.
Estou com a ordem de serviço da duplicação do 
Contorno Oeste, que liga a BR-467 a BR-277. Já 
existe um contorno e desde 2017 estávamos lu-
tando para que a duplicação pudesse acontecer.
Só para se ter uma ideia foi em 2015 que acon-
teceu essa licitação, que ficou sem orçamento, 
estive várias vezes em Brasília buscando esse 
recurso, e em 2020 em uma reunião com o go-
vernador do Estado do Paraná, Ratinho Junior,  
com nosso Secretário de Infraestrutura Sandro 
Alex e a direção da Itaipu, conseguimos então 
o recurso, já que o Ministério dos Transportes 
do Governo Federal não tinha esse recurso, e 
portanto, não conseguia concluir a obra. Con-
seguimos então o valor na Itaipu, nossa grande 
parceira e esse benefício vai acontecer agora.
 E também uma notícia importante: consegui-
mos incluir neste contrato a extensão da Aveni-
da Brasil onde liga à Avenida das Torres, vai ligar 
exatamente ao contorno Oeste, isso é uma obra 
importante.
Só para se ter uma ideia, essa obra da Avenida 
Brasil será em torno de R$ 17 milhões, que era 
o valor original de 2015, e claro temos as corre-
ções de planilha e algo mais, mas o importante 
para nós é que a ordem de serviço está aqui.
Teremos uma reunião em Cascavel para tratar 
desse assunto e o que falta apenas, no caso da 
extensão da Avenida Brasil, é um documento de 

autorização dos proprie-
tários daquela região por 
onde vai passar a exten-
são. Não é área do municí-
pio, é área particular, mas 
é bom dizer que isso agre-
ga valor àquelas terras. 
Espero evidentemente 
que logo todos os proprie-
tários possam assinar a 
autorização e a doação do 
trecho apenas de onde vai 
passar a Avenida, para que 
a gente possa ter mais esse grande benefício.
As [obras das] alças do viaduto do Periolo já co-
meçaram, logo possivelmente daremos a ordem 

de serviço da duplicação 
também da BR-277, os 
5,8 km ligando a Polícia 
Rodoviária Federal até o 
porto, próximo ao trevo 
de São João. Também 
saiu há poucos dias a li-
citação, só falta a ordem 
de serviço, da Delegacia 
Cidadã que será constru-
ída próximo do [bairro] 
Maria Luiza, na antiga 
Escola Washington Luiz.

Mais um nó desatado, viva Cascavel, sempre 
avançando"!

Vai  duplicar o Contorno Oeste e ampliar Avenida Brasil

CASCAVEL

PREFEITO PARANHOS (acima) - avança em conquistas de recursos em prol de obras que vão 
beneficiar diretamente os interesses de Cascavel
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O QUE  
É ISTO?

Compliance vem do verbo em inglês 
to comply, que significa agir de acor-
do com uma ordem, um conjunto de 
regras. É estar em conformidade com 
a legislação vigente e, vale lembrar, 
esse termo ganhou destaque após a 
Lei de Corrupção (Lei 9.613/98) e a 
Lei Anticorrupção (Lei 12.826/13).
Na esfera trabalhista, muito se fala 
que para as empresas modernas 
manterem sua competitividade no 
mercado, elas precisam ter um pro-
grama de compliance implantado, 
demonstrando, dentre outras coisas, 
a real importância que o capital hu-
mano possui na organização.
É através do compliance que a 
empresa identificará se está cum-
prindo ou não as principais normas, 
tais como a Constituição Federal, a 
CLT, os instrumentos normativos, 
regimentos internos e portarias do 
Ministério do Trabalho e Emprego, 
por exemplo.
Da mesma forma, a implantação des-
se programa traz à tona, na fase de 
auditoria, se a empresa pode minimi-
zar sua folha de pagamento de forma 
legal, sanando ou minimizando in-

Na busca por promover o hábito da leitura 
nos filhos desde cedo, os pais procuram 
proporcionar diversos incentivos aos pe-
quenos e às pequenas. Já pensou que ter 
um espaço específico para isso em casa 
pode ajudar nessa missão?   

PARA GOSTAR DE LER
O desenvolvimento de interesses e hábitos 
é um processo que tem início na infância. 
Por essa razão, estabelecer o contato com 
os livros nesse período é extremamente 
importante. Isso pode incentivar os pe-
quenos e as pequenas a continuarem com 
o hábito de ler na vida adulta! Uma forma 
de apresentar o mundo da leitura para as 
crianças é criando um espaço específico 
para os livros em casa. Nesse cantinho es-
pecial, as obras  podem ficar dispostas de 
forma criativa, despertando a curiosidade 
e a vontade de ler.

DIREITOS &

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

DEVERESDEVERES

consistências, alavancando o negócio 
e diminuindo o passivo trabalhista.
Na prática, você sabe quais as princi-
pais vantagens advindas da implan-
tação de um projeto de compliance? 
Vamos lá, trago alguns exemplos:
- prevenção de riscos;
- identificação rápida - e até ante-
cipada - de problemas e imediata 
resposta;
- reconhecimento por parte dos co-
laboradores de ilicitudes nas empre-
sas concorrentes ou fornecedoras e 
parceiras;
- conscientização dos colaboradores;
- ganho reputacional;
- redução de custos e contingências.
E como implantar um programa de 
compliance na empresa? Seguem os 
principais pilares:
- suporte e envolvimento da alta 
direção;
- mapeamento e avaliação de riscos 
internos e externos, com planos de 
ação para mitigá-los;
- elaboração de políticas, código de 

CANTINHO DA LEITURA
INFANTIL: DECORAÇÃO

O primeiro passo dessa missão é simples 
e divertido: convidar a criança para fazer 
parte do processo! Você pode pedir para 
ela escolher um local adequado e que seja 
especial. Pode ser no quarto, na sala ou em 
outro ambiente da casa que tenha espaço 
para estantes, uma poltrona para leitura e 
uma mesinha.

ESTRUTURANDO O CANTINHO 
DA LEITURA EM CASA: 

A ESCOLHA DOS LIVROS
As estantes do seu cantinho da leitura 
devem conter diferentes tipos de livros 
infantis, com títulos diversificados e sempre 
condizentes com a faixa de desenvolvimen-
to da criança. Livros de fábulas, clássicos 
da literatura infantil brasileira, contos de 
fadas, aventuras e livros cheios de ilus-
trações são alguns dos tipos de literatura 
que você pode oferecer aos pequenos e às 
pequenas.

conduta e regimento interno;
- controles internos, tanto preventi-
vos quanto detectivos;
- canal de denúncia e investigações 
internas;
- due diligence (avaliação dos tercei-
ros que tem relação com a empresa, 
sejam eles parceiros de negócio, 
fornecedores, representantes, etc.);
- treinamento periódico da equipe;
- auditoria e monitoramento.
Portanto, se você quer blindar a 
sua empresa da prática de condutas 
ilegais, diminuindo riscos trabalhis-
tas e aumentando a confiabilidade 
no mercado, preservando a saúde 
financeira da organização e dos 
sócios, invista na implantação de um 
programa de compliance, o que cer-
tamente aumentará a produtividade 
do seu negócio.

ESTABELEÇA UMA ROTINA 
Ter uma rotina para os afazeres do dia 
a dia é muito importante para a criança 
desde seus primeiros meses de vida. Esta-
belecer um planejamento diário permite 
que ela cresça mais segura e confiante, 
além de ajudá-la na organização das suas 
atividades cotidianas. 

UTILIZE O CANTINHO 
DA LEITURA COM A CRIANÇA

A presença dos pais no momento da leitu-
ra é um grande incentivo para que a crian-
ça desenvolva esse hábito. Além de aguçar 
a criatividade, as relações familiares se 
estreitam em momentos como esses.

INCENTIVO
A leitura revigora e acalenta o coração. 
Seja lá qual for seu intuito, ler sempre 
será a renovação para novos horizontes 
e perspectivas, além de ser um excelente 
exercício para conquistarmos novos apren-
dizados que ninguém irá tirar de nós.  

COMPLIANCE TRABALHISTA:

A Importância no 
desenvolvimento 

da CriançaL E I T U R A
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Moda Comfy
A tendência da moda Comfy veio para ficar. Muitas pessoas 
aderiram a esse estilo devido ao conforto e praticidade. A indús-
tria da moda tem se reinventado e, atenta ao comportamento 
dos consumidores, vem buscando cada vez mais atender a esse 
novo nicho de mercado. Pesquisas mostram que as tendências 
de consumo do varejo, aumentaram 100% na busca por itens 
como roupão, pijamas, luvas e pantufas. Seguindo essa deman-
da, marcas famosas também lançaram em suas coleções con-
juntos com tecidos mais confortáveis, com aspectos de pijamas 
sofisticados, mas sem perder a sensação de conforto e aconchego. 
A moda Comfy tem características básicas podendo fazer parte de 
produções mais fashionistas, além dos conjuntos. Essa tendência 
influenciou vários segmentos, como as calças jeans que vieram 
com uma modelagem mais confortável, com os modelos Clochard 
e Slouchy, as pantalonas estilo as Wide Leg com pernas mais 
amplas, os vestidos mais soltos e retos, com tecidos confortáveis 
e cores neutras. Calças com amarrações na cintura, saias amplas e 
plissadas. O tricot também faz parte dessa tendência.
Na indústria calçadista, pensando no consumidor que busca confor-
to aliado ao design moderno, tivemos muitas variedades em sapatos 
sem saltos como as Mules, o Oxford, o Loafer e sem falar do tênis, 
que veio repaginado saindo direto da academia para estar em todas 
as vitrines das lojas de calçados, com modelos modernos e estilosos, 
sem perder a sua funcionalidade, que é conforto e praticidade. 
A mulher atual é um desafio para as indústrias da moda, pois busca 
por produtos que satisfaçam sua necessidade de conforto e praticida-
de. E conseguir atender a esses diferentes estilos, faz com que os pro-
dutos sejam quase personalizados, precisando trazer uma experiência 
agradável ao seu consumo.
Como levar a moda Comfy para o trabalho
A atenção se volta quando a mulher precisa retornar ao trabalho e 
quer manter o estilo Comfy, mas sem parecer que está com uma roupa 
muito à vontade. Aqui vale o bom senso: equilibrar um look mais con-
fortável com alguns elementos que tragam a formalidade ao seu look. 
Sem deixar de pensar que esse “novo normal” fez com que o consumidor 
refletisse nas suas escolhas e necessidades, trazendo uma nova visão de 
mundo, a preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e 
trazendo em alta o Slow Fashion, com a preocupação com a destinação 
dos produtos e resíduos que estamos deixando no nosso planeta. Bus-
cando uma compensação ao nosso consumo desenfreado de produtos, 
vamos sentir as mudanças no comportamento do consumidor, devido a 
todo esse momento que estamos passando. 

A tendência da moda Comfy 
veio para ficar. Muitas pessoas 

aderiram a esse estilo devido 
ao conforto e praticidade.

CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Consultora de imagem e estilo

@cafe_elas

MODA COMFYMODA COMFY A tendência da moda Comfy 
veio para ficar. Muitas pessoas 

aderiram a esse estilo devido 
ao conforto e praticidade.
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TURISMO &
DESTAQUES

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

Com o objetivo de proporcionar um detox de corpo e alma, acontece o
ConnectSpa Maitei de 16 e 19 de setembro em Arraial d’Ajuda (BA)

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira

MAITEI HOTEL BEM-ESTAR E SAÚDE

Fiel ao propósito de inovar sempre quando 
se trata de surpreender seus hóspedes com 
experiências das mais diversas e plenamente 
alinhada à crescente demanda por wellness, 
a empresária Erika Sanches anuncia a primei-
ra edição do ConnectSpa Maitei. “Fizemos 
uma parceria com a equipe do ConnectSpa 
e iremos oferecer, entre 16 e 19 de setem-
bro, variadas atividades que têm por objeti-
vo contribuir para uma melhor qualidade de 
vida por meio desse detox de corpo e alma”, 
antecipa a proprietária deste charmoso ho-
tel-boutique de Arraial d’Ajuda (BA).
Sob a coordenação geral da fisiologista Patrícia 
Padovani e da fisioterapeuta e massoterapeu-
ta Tamiris Teixeira, o ConnectSpa Maitei iden-
tifica na alimentação um dos pilares básicos 
para o bem-estar. Nesse sentido, a nutricion-
ista especializada em desintoxicação Gabriela 
Davantel será a responsável por todo o cardá-
pio durante o evento. Para ela, a adoção de 
um padrão alimentar é fundamental para um 
melhor equilíbrio entre corpo, mente e alma, 
o qual pode ser resumido em uma única pa-
lavra: saúde. “Defendo a ideia de que muitos 
dos males do corpo podem ser prevenidos ou 
tratados por meio de uma alimentação sau-
dável, balanceada e rica em nutrientes, assim 
como, também, incluindo mudanças no es-
tilo de vida em relação à alma e ao espírito. 
Primeiro, mudamos a alimentação. Depois, a 
alimentação muda você”, teoriza.
Mas, além de toda a atenção às questões ali-
mentares – que inclui drinques da O Chá Lá 
preparados a partir de infusões especiais que 
proporcionam experiências olfativas, visuais 
e gustativas –, o programa de atividades do 

ConnectSpa Maitei envolve meditação, oli-
goterapia (técnica que melhora a saúde, o 
bem-estar e a estética por meio da reposição 
de sais minerais e vitaminas), orientações fi-
siológicas, yoga, terapias corporais com óleos 
essenciais e prática de canoa havaiana (ou 
canoa polinésia), pois remar, além de ser um 
ótimo exercício cardiovascular, também é 
uma forma de se conectar com a natureza e 
com as pessoas à sua volta.
Mas wellness também é relax, lazer e di-
versão. Para animar os participantes, a DJ 
Lucréccia, baiana radicada em Saint-Tropez 
(França), assumirá as pick-ups para comandar 
dois exclusivos happy hours. De antemão, ela 
adianta que está preparando um set list para 
lá de especial que promete deixar ninguém 
parado. A não ser para contemplar o nas-
cer da lua no deck da piscina do hotel, que 
oferece vista panorâmica para o azul infinito 
do mar.
Valores para hospedagem e inscrição no 
ConnectSpa sob consulta direta ao hotel. Na 
chegada ao Maitei os participantes receberão 
um kit de boas-vindas composto por bag reci-
clável, bloco de notas e caneta, kit de chás e 
temperos, máscaras, óleo essencial e cangas.

SOBRE O MAITEI HOTEL
Maitei, em tupi-guarani, significa “sau-
dações”. Esse termo, não por acaso, dá nome 
ao hotel, um refúgio que conta com apenas 
17 suítes, das quais 9 com vista panorâmica 
para o Atlântico e estrategicamente localiza-
do no alto de Arraial d´Ajuda (Bahia). Inaugu-
rado em dezembro de 2005, tem seu projeto 
arquitetônico e paisagístico assinado pelo 

arquiteto Luciano Soares, que procurou mes-
clar sofisticação e rusticidade em um ambi-
ente agradável e aconchegante. Todas as 
suítes contam com hidromassagem e, entre 
as facilidades oferecidas, há duas piscinas, 
sauna a vapor, sala de ginástica e spa (capaci-
dade para duas pessoas). Premiado pelo Tr-
ipAdvisor e Conde Nast Johansens, o Maitei 
Hotel, que não aceita hóspedes com idade in-
ferior a 12 anos, tem os selos de certificação 
da Conde Nast Johansens, Sul Hotels e Circu-
ito Elegante.
MAITEI HOTEL - Estrada do Mucugê, 475, Ar-
raial d’Ajuda - Telefone: 73 3575-3799

NATALENSES GANHAM 
NOVO ATRATIVO NOS 

FINAIS DE SEMANA
Com 35 anos no mercado potiguar, realizan-
do passeios fantásticos de barcos  e mergul-
hos  aos parrachos de Pirangi, no litoral sul do 
Rio Grande do Norte, agora a Marina Badauê 
comandada pelo empresário Gastão Gross-
mann, estreou em Natal com passeios de bar-
co no rio Potengi aos sábados, sempre saindo 
às 16 horas do Iate Clube e agora aos domin-
gos, para apreciar o pôr do sol. Os passeios 
duram cerca de duas horas e contam com a 
presença de um guia que conta as histórias 
sobre a cidade. A embarcação oferece um 
bar com venda de bebidas diversas com 
preço acessível para o cliente além de uma 
banda de forró animar os passeios, levando 
alguns a dançar e curtir. O empresário diz que 
a novidade vem atraindo muito os natalenses 
no final de semana, com esse novo atrativo 
e lazer na cidade. O passeio custa apenas R$ 
50,00 por pessoa (adulto). Consulte  valor 
para criança.

BARCOS AO MAR: Gastão Grossmann, Diretor do Marina Badaue, Cristina Lira e o guia Caius Marcellus no melhor passeio de barco de Natal

RESUMO DA NOTÍCIA:
Foz do Iguaçu anuncia, a partir do mês de novembro deste ano a volta 
dos grandes eventos corporativos. 

O prefeito Chico Brasileiro anunciou a reto-
mada de eventos sem limite de público a 
partir de 1º de novembro. A medida, prevista 
em decreto, entrará em vigor tão logo Foz do 
Iguaçu alcance 70% da cobertura vacinal con-
tra o novo coronavírus (covid-19). O avanço 
da vacinação e a situação epidemiológica vão 
determinar o público dos encontros sociais, 
corporativos, esportivos e culturais.
“O cenário hoje apresenta uma situação de 
melhora, mas ainda é uma situação de cui-
dado. Ainda é uma situação de alerta, porém 
nos possibilita começar a olhar para frente 
com mais segurança. Mas a maior segu-
rança é a vacinação”, afirmou Chico Brasilei-
ro. Em conversa com a imprensa, o prefeito 
destacou a programação para a volta gradati-
va das atividades.
A retomada dos encontros sociais, corpo-
rativos, esportivos e culturais será gradual, 
seguindo o cronograma da vacinação contra 
a covid-19 e conforme a situação epidemi-
ológica do Município em relação à doença. O 
decreto com a programação foi publicado no 
Diário Oficial do Município. 
A partir de agosto, a cidade poderá receber 
eventos corporativos com até 500 pessoas 
e, em novembro, com a expectativa de que 
70% da população já esteja imunizada contra 
o coronavírus, com as duas doses da vacina, 
deverão ser liberados todos os encontros, 
independentemente do número de  partici-
pantes, desde que respeitado 70% da capaci-
dade máxima dos espaços. 

DOSES APLICADAS
O avanço da vacinação é um dos principais 
fatores considerados para a decisão da pre-
feitura em relação à retomada dos eventos. 
A cidade já aplicou mais de 155 mil doses 
de vacina contra a covid, com um empenho 
redobrado da Secretaria Municipal de Saúde 
para acelerar a imunização e não deixar doses 
de vacinas paradas. 
Existe ainda a sinalização positiva por parte 
do Ministério da Saúde de que Foz do Iguaçu 
receba nas próximas semanas um lote extra 
de vacinas, por estar situada em uma região 
de fronteira. O pedido de Chico Brasileiro e 
da secretária municipal de Saúde, Rosa Ma-
ria Jerônymo, foi reforçado com o apoio da 
Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e do Con-
selho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems) esta semana em Brasília 
(DF), em reunião com o secretário executi-
vo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio 
Moreira da Cruz.
De acordo com a secretária de Saúde, a pro-
jeção, com base no recebimento dos últimos 
lotes, é de, na primeira semana de agosto, 
ter 75% da população adulta vacinada com a 
primeira dose e, em 25 de outubro, 75% da 
população adulta com as duas doses. 
“Se nós recebermos mais doses, e tudo se 
encaminha para que a gente receba, porque 
a reunião em Brasília foi muito positiva, tere-
mos essa projeção antecipada. Então, nós te-
mos um cenário de vacinação muito favorável”, 
afirma Rosa.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
O apoio da população no cumprimento às 
medidas restritivas decretadas pela prefeitu-
ra para reduzir a transmissão do coronavírus 
foi fundamental para a redução do número 
de casos de covid-19. A média móvel de ca-
sos da doença era de 57,86 - uma redução de 
58% em relação há duas semanas. 
Também houve redução de mortes em decor-
rência da covid-19. A média móvel de óbitos 
registrada foi de 1,29 - representando uma re-
dução de 70% em relação há duas semanas. 
A ocupação dos leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) covid do Hospital Municipal 
Padre Germano Lauck ainda é alta - de 94% 
-, por isso a prefeitura faz o alerta para que 
a população mantenha todos os cuidados 
necessários para a prevenção da covid-19: 
uso de máscaras, distanciamento social e hi-
gienização frequente das mãos. 

CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS
O secretário municipal de Turismo e Projetos 
Estratégicos, Paulo Angeli, ressaltou que to-
dos os eventos deverão seguir os protocolos 
sanitários para evitar a transmissão do coro-
navírus. 
“A responsabilidade sobre o cumprimen-
to dos protocolos tem que ser muito clara 
quando for solicitada a autorização e o alvará 
para o evento. O organizador será responsa-
bilizado se os protocolos sanitários não forem 
cumpridos”, ressaltou. 
“Esse é um momento muito importante para 
essa retomada, porque permite ao setor 
fazer o planejamento dos eventos. Somos 
muito otimistas que o cenário da vaci-
nação pode ser ainda melhor e que as datas 
poderão ser alteradas favoravelmente”, com-
plementou Angeli. 

Fonte Gazeta do Iguaçu - Foto montagem

FOZ DO IGUAÇU Anuncia retomada de 
eventos sem o limite de público em 1º de novembro



Nova Fase  | 2726 |  Nova Fase

A R T E S

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

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

MONALISA GALERIA DE ARTE A nova atração do Paraguai

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

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAI

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

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

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

com ilustrações cheias de uma 
ternura que vem da inteligência 
das mãos e na intimidade com os 
mais diversos materiais que vale 
apreciar, adquirir e poder contem-
plar com familiares e amigos o 
que de mais bonito e encantador 
a arte nos reserva.
A Loja Monalisa, abre inclusive 
nos finais de semana e atende em 
horários especiais de acordo com 
o interesse dos clientes.
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Grupo Recanto Cataratas mostra seu novo empreendimento hoteleiro, 
com 224 apartamentos, ao lado do já consolidado Resort Thermal

RECANTO CATARATAS 
COLLECTION 

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

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

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