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            Estrutura e conforto para encantar 
                                 turistas de todas as idades
Espetáculos inesquecíveis,
                         em atrativos únicos

Natureza.
Emoção.
E muita energia.
Foz do Iguaçu.
Várias viagens
num só destino.
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HOMENAGEM E COMENDA -  da Associação Comercial do Paraná,  ao Vice-Governador do Paraná, Darci Piana

SAUDAÇÕES - diversos oradores enalteceram a figura do Vice-Governador do Paraná, Darci Piana durante a solenidade

GOVERNADOR - Carlos Massa, o presidente da ACP, Camilo Turmina e o vice-prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel

RESUMO DA NOTÍCIA:
A insígnia é entregue pela Associação Comercial do Paraná (ACP) a paranaenses 
ilustres, com destaque na vida social, econômica e política. O trabalho à frente 
da Fecomércio-PR e, principalmente o papel de interlocutor entre o poder público 
e o setor produtivo renderam a homenagem ao vice-governador Darci Piana.

"BARÃO DO SERRO AZUL"
da Associação Comercial do Paraná

Recebe Homenagem e Comenda

Um dos principais nomes do setor comercial 
paranaense, o vice-governador Darci Piana re-
cebeu no dia 06 de agosto a Comenda Barão do 
Serro Azul, insígnia entregue pela Associação 
Comercial do Paraná (ACP) a paranaenses ilus-
tres, com destaque na vida social, econômica 
e política do Estado. O governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior acompanhou a cerimônia de 
homenagem, que aconteceu no Palácio Gari-
baldi, em Curitiba.
Piana começou a carreira como representante 
comercial e, logo em seguida, virou empresário 
do segmento de autopeças. Ele participa do 

sistema sindical empresarial desde a década 
de 1990 e, em 2004, assumiu a presidência 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Paraná (Fecomércio-PR).
Junto ao trabalho na vice-governadoria, 
também desempenha o papel de interlocução 
do governo com o setor produtivo e esteve 
à frente do Grupo de Trabalho para Coorde-
nação de Ações Estruturantes e Estratégicas 
para Recuperação, Crescimento e Desenvolvi-
mento do Estado do Paraná, criado para bus-
car alternativas aos setores impactados pela 
pandemia de Covid-19.

“A pandemia exigiu muito equilíbrio e diálogo, 
porque foi uma situação que trouxe muitas 
dificuldades tanto na saúde como na econo-
mia, com grande impacto no comércio de 
ruas e nos shoppings”, disse. “A interlocução 
que existe aqui no Paraná entre as entidades 
do setor produtivo e o Governo do Estado é 
permeada pelo diálogo, o que foi fundamen-
tal para manter nossas empresas abertas ao 
mesmo tempo em que se tratava da questão 
da saúde”.

GOVERNADOR DESTACA PARCERIA
Ratinho Junior destacou a grande parceria 
com Piana no Governo do Paraná, salientando 
sua trajetória no comércio, nas entidades de 
classe e seu trabalho de ponte entre o gover-
no e a sociedade civil, com o setor produtivo 
em especial. “Tenho a grande honra de tê-lo 
como meu vice-governador, uma pessoa que 

DARCI PIANA

Fonte: AEN PR - Fotos:  Gian Galani

tem uma trajetória de vida fantástica, uma 
experiência profissional e é um cidadão que 
sempre ajudou muito o Estado, trabalhando 
para fortalecer o comércio e, consequente-
mente, a economia paranaense”, afirmou.
Ele citou o trabalho de planejamento da reto-
mada da economia e suporte aos setores mais 
afetados pela pandemia, que já tem alcançado 
bons resultados. “Com essa experiência, ele 
tem capacidade de atender e buscar soluções 
de forma muito serena. Por conhecer bem o 
setor comercial, foi um colaborador neste 
momento de crise e construiu a interlocução 
do poder público com o setor”, disse. “Mes-
mo com a proporção que a pandemia atingiu, 
conseguimos achar soluções equilibradas 
para preservar a vida e a saúde e também 
preservar nossas empresas”.
O presidente da ACP, Camilo Turmina, afirmou 
que esse diálogo foi essencial para que muitos 
negócios se mantivessem em pé, mesmo com 
todas as restrições impostas pela emergência 
sanitária. “O Piana faz um trabalho fantásti-
co pela Fecomércio, na formação de tra-
balhadores e inúmeras beneficências. Mas, 

fundamentalmente, foi o grande articulador e 
pacificador na reabertura econômica”, disse.
“Em um momento que faltou lucidez a mui-
tas instituições, o Piana teve discernimento 
ao sugerir um abre e fecha, para harmonizar 
e criar condições para que saúde e economia 
pudessem andar juntos”, destacou Turmina. 
“Com essa comenda homenageamos sem-
pre o nosso patrono do Comércio, o Barão do 
Serro Azul, e aqueles que se espelham em sua 
figura. Darci Piana é hoje o nosso Barão do 
Serro Azul”.

HOMENAGEM E COMENDA
A Comenda Barão do Serro Azul é concedida 
anualmente pela ACP a personalidades de 
destaque nos meios econômicos, políticos e 
sociais que tenham contribuído para o cresci-
mento e valorização empresarial do Estado.
Ela é entregue sempre em 6 de agosto, 
aniversário de Ildefonso Pereira Correia, o 
Barão do Serro Azul, patrono do Comércio de 
Curitiba e do Estado e o único paranaense no 
Panteão dos Heróis da Pátria. Ele foi o fun-
dador da Associação Comercial do Paraná, em 

1890, e de outras entidades da Capital.
“Receber uma homenagem que leva o nome 
do Barão do Serro Azul, um homem que 
representou o comércio e tem uma história 
maravilhosa na nossa Capital, é um grande 
orgulho. Ainda mais vindo de uma entidade 
centenária como a Associação Comercial do 
Paraná, que tem prestado grandes serviços a 
Curitiba e ao Estado”, acrescentou Piana.

PRESENÇAS ILÚSTRES
Participaram da solenidade os presidentes do 
Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador 
José Laurindo de Souza Netto; da Sanepar, Cláu-
dio Stábile; da Ocepar, José Roberto Ricken; da 
Faciap, Fernando Morais; o diretor-geral do De-
tran, Wagner Mesquita de Oliveira; o reitor da 
UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca; o comandante 
da 5ª Divisão do Exército, general Fábio Ben-
venutti Castro; o superintendente do Sebrae-
PR, Vítor Tioqueta; o vice-prefeito de Curitiba, 
Eduardo Pimentel Slaviero; e os ex-governa-
dores Orlando Pessuti e Cida Borghetti.

DARCI PIANA
VICE-GOVERNADOR DO PARANÁ

“Receber uma homenagem que 
leva o nome do Barão do Serro 

Azul, um homem que repre-
sentou o comércio e tem 
uma história maravilho-

sa na nossa Capital, é 
um grande orgulho. 
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RESUMO DA NOTÍCIA:
O Governo preparou UM GUIA para entender a nova concessão de rodo-
vias. Ela está dividida em seis lotes que totalizam 3,3 mil km de estradas. 

Fonte: AEN PR - Foto: Ari Dias/ AEN

P
Formado por um conjunto composto por 
estradas estaduais (35%) e federais (65%), o 
projeto prevê investimentos de R$ 44 bilhões 
em obras.
Seria este montante prometido que arrefeçou 
os animados, discuros de setores, entidades 
e do próprio governador Carlos Massa, além 
das ações dos deputados que percorreram o 
Estado com debates pífios que resultaram em 
dezenas de novas Praças de Pedágios?
Enfim, vamos conhecer então algumas justifi-
cativas que o leitor poderá julgar se realmen-
te são injustificáveis ou não.

Como se dará a proposta de concessão das 
rodovias do Paraná?
O modelo desenvolvido em conjunto pelo 
Governo do Estado, governo federal, Assem-
bleia Legislativa, setor produtivo e sociedade 
civil organizada, tem como base três premis-
sas: menor tarifa, maior número de obras e 
transparência. O contrato será de 30 anos. 
Vence o leilão quem apresentar o maior des-
conto na tarifa de pedágio, com expectativa 
de redução média, já na largada, de 30% em 
relação aos preços atuais. O Paraná será o 
único estado sem outorga e sem o limitador 
de desconto no leilão. O modelo foi persona-
lizado para o Estado.

O que será concedido para a iniciativa priva-
da administrar?
Serão seis lotes de rodovias, parao 3.368 qui-
lômetros. O pacote é dividido em 65% de ro-
dovias federais e 35% estaduais. Será a maior 
concessão rodoviária da América Latina.

Qual a previsão para ocorrer o leilão?
A proposta ainda está sendo ajustada e será 
analisada pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), último estágio antes de avançar para 
leilão na Bolsa de Valores (B3). 

Nesse momento a Assembleia Legislativa 
também discute a delegação de rodovias es-
taduais para a União, o que deve entrar na 
análise do TCU. A perspectiva é que o pregão 
ocorra no primeiro trimestre de 2022. Lem-
brando que os atuais contratos vencem no 
dia 27 de novembro.

Como será o leilão?
Na Bolsa de Valores, os lotes serão leiloados 
de maneira separada. Ou seja, cada fatia 
pode ficar sob administração de uma empre-
sa/consórcio. A competição será livre, inclusi-
ve para arrematar mais de um lote.

Quais são os lotes?
Lote 1: trechos das rodovias BR-277, BR-373, 
BR-376, BR-476, PR-418, PR-423 e PR-427, 
com extensão total de 473,01 km.
Lote 2: trechos das rodovias BR-153, BR-277, 
BR-369, BR-373, PR-092, PR-151, PR-239, PR-
407, PR-508 e PR-855, com extensão total de 
575,53 km.
Lote 3: trechos das rodovias BR-369, BR-376, 
PR-090, PR-170, PR-323 e PR-445, com exten-
são total de 561,97 km.
Lote 4: trechos das rodovias BR-272, BR-369, 
BR-376, PR-182, PR-272, PR-317, PR-323, PR-
444, PR-862, PR-897 e PR-986, com extensão 
total de 627,98 km.
Lote 5: trechos das rodovias BR-158, BR-163, 
BR-369, BR-467 e PR-317, com extensão total 
de 429,85 km.
Lote 6: trechos das rodovias BR-163, BR-277, 
R-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483, 
com extensão total de 659,33 km.

A tarifa terá um valor mais baixo?
Sim. A diminuição do valor da tarifa é uma 
das premissas da nova proposta. A previsão é 
de redução média de 45% a 50% em relação 
aos atuais valores.

Há um exemplo prático de como se dará 
essa redução?
Por exemplo, uma praça de pedágio que te-
nha uma tarifa de R$ 16,30 vai a leilão com 
uma redução média de 31%. Antes mesmo 
do desconto concedido pela concessionária, 
a tarifa já será reduzida para R$ 11,30. Esse 
valor ainda diminui conforme a proposta de 
cada empresa. Se ela conceder 10% de des-
conto, a tarifa vai a R$ 10,20. Se o desconto 
for de 17%, a tarifa chega a R$ 9,40. Se for de 
26%, R$ 8,50. Ou seja: o valor final esperado 
é de 37% a 48% menor que o atual. O descon-
to inicial vai variar de acordo com o trecho e 
o lote.
A média atual das tarifas de R$ 16,30, deve 
ficar abaixo de R$ 10 depois do leilão.

Está previsto algum tipo de vantagem para 
quem for usuário frequente?
Sim, um desconto fixo de 5% para quem optar 
pelo pagamento por tag e um outro porcentu-
al, a ser estipulado, de acordo com a frequên-
cia do usuário.

E em relação ao pagamento por quilômetro 
rodado?
Os novos acordos contemplarão gatilhos para 
a implantação da cobrança por quilômetro 
rodado, decretando o fim da necessidade das 
praças de cobrança de pedágio. Mas a inicia-
tiva ainda passa por regulamentação no go-
verno federal.

Serão quantas praças de pedágio?
Com as novas 15, serão 42 praças no total.

Onde serão instaladas essas novas praças?
PR-151, Km 188, próximo ao município de 
Sengés; PR-280, Km 241, próximo ao municí-
pio de Renascença; PR-182, Km 510, próximo 
ao município de Ampére; BR-376, Km 260, 
próximo ao município de Califórnia; BR-163, 
Km 159, próximo ao município de Lindoeste;
BR-467, Km 89, entre as cidades de Toledo e 
Cascavel; BR-163, Km 313, próximo ao muni-
cípio de Mercedes; BR-272, Km 536, próximo 
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GOVERNADOR - Carlos Massa e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, apresentam os 
detalhes da nova concessão de 3,3 mil quilômetros de rodovias do Paraná (Foto: Jonathan Campos/AEN)

a Francisco Alves; PR-323, Km 233, próximo a 
Cianorte; PR-323, Km 185, próximo ao muni-
cípio de Jussara; BR-376, Km 60, próximo ao 
município de Guairaçá; BR-153, Km 5, próxi-
mo a Jacarezinho; PR-092, Km 290, próximo 
ao município de Quatiguá; PR-323, Km 310, 
próximo a cidade de Umuarama; PR-445, Km 
57, perto de Londrina.
A nova concessão será maior que a atual, o 
que abre a necessidade de novas praças. Se-
gundo o governo federal, na média de uma 
a cada 70 quilômetros. A ideia é ter um con-
junto de modernizações coeso e seguro para 
os usuários.

Qual o investimento previsto para o período?
A previsão é de cerca de R$ 44 bilhões de 
investimentos em obras por parte das con-
cessionárias. Serão 1.783 quilômetros de 
duplicação; construção de 11 contornos ur-
banos (Arapongas, Apucarana, Ponta Grossa, 
Califórnia, Sul Maringá, Norte Londrina, Nova 
Londrina, Itaúna do Sul, Guaíra, Peabiru e 
Marmeleiro); 253 quilômetros de faixa adicio-
nal nas rodovias já duplicadas; 104 quilôme-
tros de terceira faixa para apoio ao trânsito; 
sinal wi-fi em todos os trechos de estradas, 
câmeras de monitoramento e iluminação em 
LED; e mais 1.000 obras de arte como viadu-
tos, trincheiras e passarelas. Além disso, a 
proposta estipula outros R$ 35 bilhões para 
custos de operação e manutenção das vias.

Quando as obras terão de ser executadas?
Essa é uma importante diferença para o atu-
al modelo em vigência no Estado. 90% das 
obras precisam ser realizadas até o sétimo 
ano do acordo e 100% até o décimo ano. 
Outro ponto importante: até as obras serem 
concluídas, haverá um desconto de 40% no 
valor da tarifa. O preço cheio só pode ser co-
brado após a totalidade das entregas.

Qual a garantia de que realmente as obras 
vão sair do papel?
O próprio contrato prevê isso. Além de con-
ceder o maior desconto na tarifa para vencer 
o leilão, a concessionária precisa realizar um 
aporte financeiro (de valor proporcional ao 
desconto concedido) para garantir a execu-
ção do acordo, chamado de seguro-usuário.

Qual o valor deste seguro-usuário?
São três níveis de aporte. R$ 15 milhões por 
ponto porcentual até 10%; R$ 60 milhões por 
ponto porcentual até 17%; e R$ 150 milhões 
por ponto porcentual após 17%. O valor será 
assegurado por lote e poderá ser aplicado 
com diferentes finalidades.

Quais finalidades? O Estado pode usar esse 
seguro de alguma maneira?
Basicamente para mais desconto na tarifa ou 
para execução de novas obras. Será criado 
um conselho gestor formado por agência re-
guladora, representantes do governo federal 

e estadual, da Assembleia Legislativa, da so-
ciedade civil organizada e da população para 
decidir qual a melhor opção. O comitê será 
composto a cada 5 anos para definir a forma 
de usar os recursos através de audiências.

Como ficará a conservação das estradas no 
período entre o fim dos atuais contratos e o 
início dos novos?
O Governo do Estado mantém conversas com 
a União para alinhar a melhor proposta. Atu-
almente, o Paraná consegue manter a con-
servação do conjunto estadual de estradas.

Haverá cobrança de tarifas nesse período?
O assunto ainda está em análise por todos os 
envolvidos.

Por que o Paraná precisa de uma nova con-
cessão?
Os paranaenses não tiveram uma experiência 
exitosa com o primeiro pedágio. Foram anos 
de preços abusivos e obras não realizadas. É 
hora de mudar essa realidade. A nova conces-
são é a chance de dar um salto logístico de 
longo prazo porque transformará as principais 
rodovias, agora de maneira concreta, nas me-
lhores e mais seguras do País. E esse processo 
ocorre em paralelo com a responsabilização 
das atuais concessionárias pelo fracasso dos 
contratos que se encerram neste ano.
As rodovias do programa foram selecionadas 
de acordo com a necessidade de investimen-
tos em infraestrutura rodoviária e com crité-
rios técnicos e de viabilidade. 
A ampliação da malha concedida do Estado 
visa a melhor integração do modal rodoviário 
e conectividade entre cidades, polos produti-
vos e de escoamento, bem como aprimorar a 
segurança viária, fluidez do tráfego e oferta 
de serviços de atendimento ao usuário. 
O Estado é líder em diversos setores, e pre-
cisa de uma infraestrutura à altura para que 
possa continuar crescendo e ampliando sua 
relevância na economia brasileira.

A NOVA CONCESSÃO TAMBÉM 
PERMITIRÁ AMPLIAR A INTEGRAÇÃO 

DOS MODAIS NO PARANÁ
O Estado concedeu quatro aeroportos (Lon-
drina, Curitiba, São José dos Pinhais e Foz do 
Iguaçu); está realizando os estudos para a 
implementação da Nova Ferroeste, com uma 
ligação de 1,2 mil quilômetros entre Maraca-
ju (MS) e Paranaguá e uma nova conexão en-
tre Foz do Iguaçu e Cascavel; está investindo 
mais de R$ 3 bilhões em rodovias (recursos 
próprios, financiamentos e apoio de Itaipu 
Binacional) e na estrutura do Porto de Para-
naguá, que terá o melhor Corredor de Expor-
tações da América do Sul.

NOVA CONCESSÃO TERÁ 
RODOVIAS FEDERAIS 

E ESTADUAIS

Por que incluir rodovias estaduais?
O Governo do Paraná incluiu no pacote fede-
ral a PR-280 (Sudoeste), a PR-323 (Noroeste) 
e a PR-092 (Norte Pioneiro). As três rodovias 
têm histórico de acidentes e, apesar do cres-
cimento das cidades e dos negócios que as 
envolvem, continuam a demandar recursos 
com manutenção e modernização. O Depar-
tamento de Estradas de Rodagem (DER) está 
começando a implementar terceiras faixas 
nessas rodovias para antecipar as melhorias, 
mas o objetivo é de solução definitiva. Com a 
inclusão, serão 1,1 mil quilômetros de rodo-
vias estaduais com os requisitos do pedágio, 
que envolvem melhora na segurança, na ilu-
minação e no trânsito.
Uma concessão conjunta facilita a atração 
de investidores para essas rodovias, que têm 
fluxo menor do que as federais. As rodovias 
estaduais também concentrarão cerca de 
60% dos investimentos dos contratos de con-
cessão, ou seja, terão padrão internacional 
de qualidade e segurança. Esse projeto solu-
ciona gargalos históricos em PRs que nunca 
receberam o devido cuidado.
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A Acic acompanha e participa desde a década de 1990 dos debates sobre a 
concessão de rodovias no Paraná. E agora, ao lado de entidades, líderes e comu-
nidade, participa ativamente das discussões sobre o modelo que regerá a nova 
concessão pelos próximos 30 anos. 
Quanto ao recente anúncio feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 
a Acic reconhece que houve alguns avanços em comparação à proposta original, 
como a desconsideração da outorga onerosa e do modelo híbrido, mas temos 
algumas preocupações a considerar. 
 
*Aporte pode reduzir desconto na tarifa 
Um dos aspectos que mais geram dúvidas é quanto ao aporte inserido na propos-
ta. Mesmo que agora o percentual de desconto seja livre, a cobrança, a partir dos 
17%, de R$ 150 milhões a cada novo percentual de desconto dado cria limitações 
que farão com que a tarifa não seja tão baixa como realmente poderia ser. 
 
*Mais transparência sobre o degrau tarifário 
A Acic também entende a necessidade de maior transparência quanto ao degrau 
tarifário, que será variável. Como as obras serão no início do contrato, os usuá-
rios pagarão tarifa cheia por praticamente 20 anos. Por isso, ter mais informa-
ções sobre os percentuais que deverão ser praticados é fundamental. 
 
*Acic é contra pedágio entre Cascavel e Toledo 
A Acic também se manifesta contrariamente à instalação de novas praças de pe-
dágio, principalmente na BR-467, entre Cascavel e Toledo. Essa é uma duplicação 
antiga, que já foi paga e a cobrança trará enorme impacto à economia de duas 
das principais cidades do Estado.  
 
*Reconhecimento à atuação do governador 
A Associação Comercial e Industrial de Cascavel também reconhece o empenho 
do governador Ratinho Júnior nesse assunto. Ele deu contribuições importan-
tes em todas as etapas dessa discussão. Mas precisamos seguir com o debate, 
respeitoso e sereno, porque novos avanços são necessários.

Nota oficial da ACIC
sobre o pedágio LUCIANO HANG

Em visita às suas lojas em Casca-
vel, com passagem pela Apae e bate 
papo com amigos, entreguei para o 
empresário um quadro com a foto de capa da nossa 
revista. Ele sensibilizado, agradeceu a homenagem.

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

ORÇAMENTO DE CASCAVEL 
PARA 2022 SUPERA R$ 1,5 BI

LUCIANO HANG 
COM JOÃO 
DESTRO
Um encontro de dois gigantes 
do setor comercial brasileiro 
chamou atenção em uma das 
Lojas do Grupo Havan em 
Cascavel, e motivou comen-
tários de possíveis parcerias 
para empreendimentos que 
possam aquecer ainda mais a 
grande Cascavel.
Enfim, vamos aguardar os 
próximos dias e torcer para 
novos empregos e rendas.

LUCIANO HANG x PREFEITO 
PARANHOS e o PEDÁGIO
Ainda esperançoso de novos desdobramentos quanto 
às Praças de Pedágios, em especial entre Cascavel 
e Toledo, o prefeito Leonaldo Paranhos aprovei-
tou a presença do empresário e amigo pessoal do 
Presidente Jair Bolsonaro e Ministro Tarcísio, para 
efetuar uma ligação direta para Brasília, colocando 
seu ponto de vista como presidente da Amop e ex-
planando de forma direta o assunto que toma conta 
da região.

É preciso substituir a frase  “este problema não é meu" por “este proble-
ma também é meu”, declarou o prefeito Leonaldo Paranhos, ao protocolar 
na Câmara de Vereadores, o Plano Plurianual 2022/2024, juntamente com 
um pedido de captação de recursos da Agência de Fomento do Paraná para 
novos investimentos no Município.
“Se existe problema de pavimentação, falta de escola ou falta de estrada, 
a prefeitura tem que dizer que ‘esse problema é nosso’ e que tem solução.
Temos que estar inseridos porque senão a gente não consegue sentir a dor 
que as pessoas estão sentido”, afirmou.
O empréstimo junto à Fomento Paraná, da ordem de R$ 79 milhões, é para 
ser aplicado em obras e melhorias em vários setores. O projeto começará a 
tramitar no Legislativo nos próximos dias.

PLANO PLURIANUAL
O Plano Plurianual foi debatido em conferências e a população participou 
dando sugestão das prioridades, inclusive de forma online. "O PPA é uma 
ferramenta extraordinária do que vai acontecer nos próximos anos”, afirmou 
o prefeito.
O secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, lembrou que o orça-
mento do Município para o próximo ano é de R$ 1,547 bilhão e que agora 
cabe à Câmara analisar e aprovar para que o Executivo possa trabalhar na 
execução das metas e de serviços para a população.

VOA, VOA MENINA BRASILEIRA, VOA
Nesse 
voo, 
nesse
sorriso, nessa perfeição 
de Rebeca Andrade 
estão muitos brasileiros 
com sorriso igual o seu. 
Uma trajetória difícil, 
uma mãe forte, uma 
determinação in-
vejável. Talento que 
despertou quando 
Daiane mostrou que 
uma menina negra 
podia sonhar com as 
olimpíadas. 
Hoje, você está 
inspirando muitas 
outras crianças.
Siga em frente com a 
coragem que Deus lhe 
deu em abundância.

EDITORIAL
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O presidente histriônico

Heródoto Barbeiro

pela constituição. Os jornalistas não po-
dem reclamar da falta de assunto para as 
suas chamadas de capa. Às vezes mais de 
uma por dia. Uma novidade na história 
política do país.
O Congresso Nacional se articula para fazer 
oposição ao novo governo. Alguns aliados, 
chamados de traidores, passam da base ali-
ada para a oposição e o chefe do executivo 
se vê na condição de não ter maioria no le- 
gislativo para aprovar os projetos do gover-
no. A mídia acusa o presidente de estar 
tramando um golpe de estado e se tornar 
um ditador com o fechamento do Congres-
so Nacional e do Supremo Tribunal Federal. 
O que não se sabe ao certo é se tem ou 
não o apoio da Forças Armadas, que tem 
a experiência de ter derrubado um presi-
dente da república no passado. Os gene-
rais, vez por outra, dão entrevistas e jogam 
mais lenha na fogueira. Há quem diga que 
a jovem democracia corre perigo.

Governar é contrar-
iar interesses, já 
dizia um conhecido 
jornalista. Contu-
do o presidente vai 

além. Não passa um dia que não provoque 
uma polêmica e seja objeto de amplos 
espaços na mídia. Afinal ele está acostu-
mado. Viver no meio de polêmicas é uma 
característica de sua carreira política que 
culminou com a eleição para a presidên-
cia da república do Brasil. Nem bem as-
sume o cargo e já desafia setores políticos 
e econômicos. Ninguém sabe com certeza 
se vai ou não cumprir o que prometeu na 
campanha eleitoral recheada de grandes 
comícios, especialmente nas maiores ci-
dades do Brasil. O fato é que a população 
se engraçou com sua maneira de falar, os 
gritos que dá no microfone, com o grupo 
de papagaios de pirata que está em todas 
as fotos, e votou nele. Com isso o histriôni-
co presidente tem um mandato garantido 

Escritor e jornalista  da RecordNews e R7.com

Se não bastassem os problemas internos, 
arruma uma encrenca com o governo 
norte americano, que tem um presidente 
democrata que sucedeu a um republicano. 
O presidente em uma cerimônia no Palácio 
da Alvorada recebe o líder guerrilheiro Che 
Guevara. O governo cubano desafia o Tio 
Sam com a expropriação das empresas 
americanas no seu território, coisa imper-
doável para a hegemonia americana no 
Caribe. Jânio Quadros tem a pretensão 
de se tornar um líder mundial do terceiro 
mundo. A crise política e econômica se 
aprofunda dia a dia e Jânio põe em marcha 
o plano de ser um novo Nasser, ditador do 
Egito, a quem admira. Manda o vice visitar 
a China Comunista e apresenta uma carta 
de renúncia. Parte para São Paulo onde es-
pera obter o apoio do governador e voltar 
à Brasília nos braços do povo. Conseguirá?

ELEIÇÕES DIRETAS PARA OAB
Projeto do Senador Alvaro Dias avança neste sentido

Em entrevista para rádio CBN, programa de 
José Roberto, o senador ALVARO DIAS, afir-
mou que: "Estamos procurando consolidar 
o processo democrático também na OAB. A 
Ordem dos Advogados do Brasil cumpriu um 
papel histórico relevante e esteve presente 
em momentos decisivos, cruciais da história 
do nosso país e ultimamente tem provocado 
uma grande insatisfação. E há um pleito dos 
advogados de todo o país, especialmente do 
Paraná, na OAB de Cascavel com o Jurandir, a 
OAB do Paraná, de outros estados também, 
enfim, há um pleito de que a democracia 
chegue também a Ordem dos Advogados do 
Brasil, possibilitando a eleição direta para a 
presidência do Conselho Nacional da OAB.
É o que estamos pretendendo e também pro-
pondo maior transparência, prestação de 
contas, auditorias, para que os advogados 
brasileiros sejam muito bem representados. 
Esse é o objetivo do projeto."

O presidente da OAB de Cascavel, falou das 
eleições diretas no âmbito federal...
Jurandir Parzianello: Graças ao Dr. Rober-
to Wypich que foi a Brasília representando 
nossa OAB, apresentamos um pleito junto ao 
Senador Alvaro Dias e ele está construindo 
essa proposta que nós apoiamos e que vem 
ao encontro dessa direção: termos eleições 
diretas. E não só na OAB, todas as confede-
rações e entidades de classe de nível federal 
precisam também avaliar se não é a hora de 
remodelarem as suas instituições para ter 
uma democracia plena, respeitando seus as-
sociados e os membros das suas classes e de 
suas entidades.

Vamos entender melhor, que podemos 
falar dessa luta pelas eleições diretas?
Roberto Wypych: Com relação 
ao nosso pleito, a esse projeto do 
Alvaro que é Senador Paranaense 
e eu acho que continua sendo o 
melhor político paranaense deste 
momento, e quem sabe de todos 
os tempos. O Alvaro é uma pessoa 
fantástica que sempre nos atende 
e tem um carinho por Cascavel, 
tem muitos amigos aqui e sem-
pre olha nossas questões com um 
olhar diferenciado.
O Jurandir me pediu para entregar 
um ofício a ele, de apoio ao proje-
to de lei que traz novidades impor-
tantes para a Ordem. O Estatuto da 
Ordem é uma lei federal de 1994, 
assinado pelo presidente Itamar 
Franco na época, que foi uma no-
vidade muito importante e destaco 
a mais importante ao meu ver, que 
permite que o advogado separe 
seus honorários em uma execução 
própria e crie essa independência 
da verba honorária e isso já foi um 
avanço muito grande, a Ordem Es-
tadual está muito próxima. 

O Cássio Telles de Pato Branco é um presiden-
te queridíssimo, amigo nosso, tem vindo mui-
to aqui e gosta muito da gente. O Cássio foi 
uma escolha iluminada, mas já se passaram 
todos esses anos e nós temos que avançar 
mais. A Ordem Nacional está muito longe, 
precisamos estar mais próximos. A Ordem 
Nacional tem por vezes um viés político, o 
que não é recomendável, são pessoas que 
não pensam como a maioria pensa, então 
nós temos que evoluir e para isso, temos que 
ter eleições diretas e esse é o nosso apelo 
principal neste momento. Temos um senador 
paranaense com um projeto de lei moderni-
zando o estatuto da Ordem, então nós temos 
que apoiar.

Essa luta pelas “diretas já” tem relação com 
as atitudes do Felipe Santa Cruz, presidente 
da OAB nacional?
Roberto Wypych: Não vamos personalizar 
isso no atual presidente. Temos que separar 
um pouco a política da Ordem. A Ordem deve 
ser apolítica. Claro, deve ser política em tra-
zer as coisas para dentro da Ordem, não de 
se ter um viés político tão forte como agora 
existe. Isso prejudica muito. 
A Ordem desde o seu primeiro momento 
sempre disse que a democracia é mais im-
portante entre todos os sistemas de governo 
e organizações políticas, sempre a democra-
cia está em primeiro lugar. Só que na Ordem 
essa democracia neste momento está preju-
dicada, os atuais dirigentes são eleitos por 
um colegiado que muitas vezes não repre-
senta a vontade do advogado aqui na base.
O momento pelo viés político criado acaba 
demonstrando uma necessidade premente 
desta mudança.

Sabemos do papel do advogado. Todos por 
uma razão ou outra já precisaram de uma 
orientação. Mas a OAB tem defendido ban-
deiras, tem participado de discussões de al-
guns assuntos como, por exemplo, o pedá-
gio, sempre presente nos principais temas. 
Roberto Wypych: Umas das missões do ad-
vogado é estudar e aplicar a lei. Então em ra-
zão disso, e dependemos muito da aplicação 
correta da lei no dia a dia, é evidente que a 
OAB representa uma opinião importantíssi-
ma, então a Ordem tem que ser e tem sido 
ouvida.
A Ordem também teve presidentes excep-
cionais, está muito bem organizada e estru-
turada. Da organização não podemos recla-
mar em momento algum e tem participado 
sempre quando é chamada. Mas existe essa 
questão de ela hoje não ter a representação 
eleitoral de escolha dos seus dirigentes de 
forma correta.

Como vê os operadores do direito no Brasil, 
principalmente quando se fala sobre Supre-
mo Tribunal Federal?
Roberto Wypych: Nós não podemos colocar 
uma peneira no que está acontecendo no Su-
premo. Eu vejo o Supremo interferindo em 
coisas que não podia estar interferindo nun-
ca, e está passando de todos os limites que 
sempre imaginei os mais corretos. Acho que 
o movimento seguinte que a Ordem vai ter 
que assumir e espero que a nova direção na-
cional da Ordem pense como a gente pensa, 
é mudar o sistema de escolha dos Ministros 
do Supremo urgentemente.
É preciso mudar o sistema de escolha e esta-
belecer prazos. Não é justo ficarem lá o resto 
da vida, como atualmente. O sistema deve 
oxigenar e não está havendo isso. Alguns 

excelentes nomes estão lá hoje. 
Destaco aqui o Ministro Fachin por 
quem tenho grande apreço, o Mi-
nistro Marco Aurélio que se apo-
sentou e para mim sempre foi uma 
referência. Mas existem outros  
que chegaram recentemente, com 
condutas ideológicas fora do pa-
drão que o Supremo sempre agiu.
O Supremo brasileiro sempre apre-
sentou um padrão muito acima 
da média.  Mas neste momento 
não está sendo. Temos que mudar 
isso, nada é para sempre, finalizo 
afirmando que, “Não há mal que 
sempre dure, nem bem que nunca 
se acabe”. 

OAB DIRETAS JÁ - O Senador Al-
varo Dias, recebeu documentos 
dos advogados, Roberto Wypych 
e Wilfrido Augusto Marques em 
seu gabinente em Brasília para 
agilizar projeto de eleições dire-
tas na OAB
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RESUMO DA NOTÍCIA:
Setor respondeu por 35.321 (30%) 
das 118.316 vagas formais abertas 
no Estado nos primeiros seis meses 
de 2021, com reflexo em outros seto-
res como comércio (23.299), informa-
ção (23.290), construção (15.311) e 
administração pública (12.129).

O melhor semestre na geração de empregos 
no Paraná desde de 2011 foi puxado pela 
indústria. O setor respondeu por 35.321 
(30%) das 118.316 vagas formais abertas no 
Estado no primeiro semestre de 2021. Tive-
ram bom desempenho também as divisões 
de comércio (23.299), informação (23.290), 
construção (15.311) e administração pública 
(12.129). Os dados levam em consideração o 
saldo de carteiras assinadas no período, de 
acordo com o Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), divulgados no dia 
29 de julho pelo Ministério do Trabalho.
O governador Carlos Massa Ratinho Junior 
atribui o bom desempenho a uma série de 
medidas adotadas pelo governo para impul-
sionar o setor econômico, bastante afetado 
pela crise sanitária decorrente da pandemia 
da Covid-19. Ele ressaltou que desde o co-
meço da gestão, em 2019, foram confirma-
dos mais de R$ 45 bilhões de investimentos 
privados no Estado. Muitos deles, citou, na 
instalação de novas plantas no Estado, como 
a Tirol em Ipiranga, nos Campos Gerais, ou a 
ampliação de sedes já instaladas no Paraná, 
como a fábrica de margarina da BRF, em Para-
naguá, no Litoral.
“O Paraná vive um bom momento, fruto da 
união de todos os setores e da paz política 
que há mais de 30 anos não ocorria no Esta-
do. Isso traz segurança para os empresários, 
que enxergam no Paraná um ótimo local para 
ampliar os seus negócios”, afirmou Ratinho 
Junior.
“Como consequência, geramos mais empre-
gos em todas as regiões, com maior distribui-
ção de renda. Vamos avançar mais. E mesmo 
diante das incertezas da pandemia, não te-
nho dúvida de que 2021 será um ano históri-
co para o Paraná”, acrescentou.
Ele ressaltou que a produção industrial pa-
ranaense teve crescimento de 20% entre ja-
neiro e maio de 2021, na comparação com 
os primeiros cinco meses do ano passado, o 
quinto melhor resultado do País, de acordo 

com a última amostragem da Pesquisa Indus-
trial Mensal do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia Estatística (IBGE). 
No Brasil, a média de crescimento no período 
foi de 13,1%.
“O Paraná tem uma indústria forte e diversi-
ficada, que está contribuindo para o Estado 
superar a crise causada pela pandemia”, dis-
se. “E a expansão da indústria impacta em to-
dos os setores, puxa a geração de empregos 
e ajuda a desenvolver as cidades”, afirmou o 
governador.
Chefe do Departamento do Trabalho e Estí-
mulo à Geração de Renda da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e Trabalho, Suelen 
Glinski destacou que o setor industrial dis-
ponibiliza empregos mais qualificados, com 
salários mais altos e exigência de mão de 
obra específica. Segundo ela, tem também 
impacto direto em outros pontos da cadeia 
produtiva, como as áreas de serviço, comér-
cio, agricultura e pecuária, entre outros. 
“A indústria exige mais. Ao produzir mais, 
compra mais matéria-prima, gera movimento 
e empregos em outros setores. É mais gente 
e mais dinheiro movimentando o comércio 
por exemplo”, disse. 

ACUMULADO
O Estado acumula saldos positivos na ge-
ração de empregos ao longo de todo o ano 
de 2021. Os 118.316 postos formais abertos 
no semestre são a somatória dos meses de 
janeiro (25.105), fevereiro (41.453), março 
(10.600), abril (9.773), maio (15.527) e ju-
nho (15.858). Foram 752.694 admissões e 
634.378 desligamentos. No mesmo período 
do ano passado, quando o impacto da pan-
demia de Covid-19 foi mais forte no setor 
produtivo, o Paraná fechou o semestre com 
saldo negativo de 49.708.
Até então, o melhor desempenho do Esta-
do no acumulado dos primeiros seis meses 
tinha sido em 2011, quando 93.085 postos 

foram abertos. Os números foram baixando 
gradualmente nos anos seguintes, até atingir 
saldo negativo de  -16.512 vagas no primeiro 
semestre de 2016.
Entre os estados que lideraram a abertura 
de vagas, o Paraná ficou atrás apenas de São 
Paulo (491.021), Minas Gerais (185.578) e 
Santa Catarina (126.111) no período.

JUNHO
O Paraná também comemora o melhor mês 
de junho na criação de postos de trabalho 
desde 2011. Naquele ano, o número de vagas 
criadas foi bem inferior ao atual: 6.777. Após 
cinco anos com saldos negativos no mês, o 
Estado vem há três anos melhorando o de-
sempenho. O saldo em junho de 2019 foi de 
158 postos, passou para 2.829 em junho de 
2020 chegou a 15.884 neste ano.
No mês passado, apenas São Paulo (105.547), 
Minas Gerais (32.818) e Rio de Janeiro 
(16.002) ficaram à frente do Paraná.

MUNICÍPIOS
Dos 399 municípios paranaenses, 367 (92%) 
tiveram saldo positivo na abertura de vagas 
no semestre. Em três deles – Arapuã, Espigão 
Alto do Iguaçu e Santo Antônio do Paraíso – 
o número de contratações foi o mesmo das 
demissões, e apenas 29 (7,2%) fecharam os 
primeiros seis meses do ano com saldo ne-
gativo.
As 10 cidades paranaenses que lideraram a 
criação de empregos formais no período fo-
ram Curitiba (27.187), Cascavel (6.002), Ma-
ringá (5.398), Londrina (4.751), São José dos 
Pinhais (3.830), Toledo (3.392), Pato Branco 
(1.999), Ponta Grossa (1.867), Umuarama 
(1.736) e Cambé (1.715).
“Temos de agradecer a confiança das empre-
sas paranaenses. O governo não tem medido 
esforços para atrair investimentos ao Paraná”, 
comentou o secretário de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho, Ney Leprevost.

INDÚSTRIA continua em alta e 
puxa recorde de empregos no 
PARANÁ no primeiro semestre

O índice de confiança do agronegócio, divul-
gado pela Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp) registrou alta no se-
gundo trimestre do ano. O indicador marcou 
119,9 pontos no período, o que representa 
alta de 2,4 pontos em relação aos três pri-
meiros meses do ano. Pela metodologia do 
índice, pontuações acima de 100 são consi-
deradas como um cenário de otimismo entre 
os empresários da cadeia agropecuária.

Segundo o diretor do Departamento do 
Agronegócio da Fiesp, Roberto Betancourt, a 
confiança acompanha os sinais de retomada 

SOJA: PREÇOS SEGUEM COM 
VALORIZAÇÕES PEQUENAS

O indicador da soja do Cepea para o porto 
de Paranaguá (PR), a cotação variou 0,27% 
em relação ao valor anterior e passou de R$ 
170,22 para R$ 170,68 por saca. Dessa forma, 
no acumulado do ano, o indicador valorizou 
10,9%. Em 12 meses, os preços alcançaram 
38,53% de alta.
Na bolsa de Chicago, os contratos futuros da 
soja também apresentaram ligeira valoriza-
ção e retomaram o patamar do encerramen-
to da semana passada. O vencimento para 
novembro teve uma alta diária de 0,53% e 
passou de US$ 13,296 para US$ 13,366 por 
bushel. A cautela tem sido permanente, pois 
os investidores pretendem esperar o relató-
rio do USDA para definir uma direção.

BOI: ARROBA SOBE LIGEIRAMENTE EM 
SÃO PAULO, DIZ SAFRAS & MERCADO

De acordo com a consultoria Safras & Merca-
do, a arroba do boi gordo negociada em São 
paulo, capital, em um dia de leve alta e pas-
sou de R$ 317 para R$ 318, na modalidade 

da economia, abatida pela crise gerada pela 
pandemia de covid-19. “O recuo da taxa de 
câmbio no trimestre também melhorou a si-
tuação das empresas com custos em dólar, 
como é o caso de diversos segmentos de in-
sumos agropecuários”, destaca.

SEGMENTOS
A indústria de insumos teve a maior alta de 
confiança (9,2 pontos), marcando 117,1 pon-
tos no segundo trimestre de 2021. Segundo 
a análise do indicador, as vendas antecipadas 
para a safra 2021/22 ajudaram a melhorar 
a confiança dos empresários. Além disso, os 

fertilizantes e defensivos agrícolas registram 
alta nos preços.
Apesar de manterem um patamar maior de 
confiança (121,4 pontos), os produtores agrí-
colas registraram queda de 6,5 pontos no ín-
dice do segundo trimestre. Entre os fatores 
relacionados à diminuição do otimismo está 
a estiagem que, de março a maio, prejudicou 
as lavouras de milho. Os preços dos grãos, 
que estavam em um patamar elevado, re-
gistraram queda e as recentes altas na taxa 
básica de juros influenciaram o custo dos fi-
nanciamentos.

CONFIANÇA TEM ALTA NO SEGUNDO TRIMESTRE 
ÍNDICE DA FIESP ATINGIU 119,9 PONTOS NO PERÍODO

AGRONEGÓCIO

a prazo. Ainda assim, na maioria das regiões 
importantes para o mercado do boi gordo, os 
preços seguem acomodados em virtude das 
escalas de abate em posição confortável.
Na B3, os contratos futuros do boi gordo ti-
veram um dia de valorização das cotações, 
porém, o mercado segue ainda indefinido em 
torno de R$ 325 por arroba no outubro. O 
vencimento para agosto passou de R$ 316,80 
para R$ 317,15, outubro foi de R$ 322,50 
para R$ 323,60 e de novembro foi de R$ 
326,30 para R$ 329,00 por arroba.

MILHO: SACA JÁ ACUMULA 
QUEDA DE 3,2% EM AGOSTO

O indicador do milho do Cepea teve um dia 
de baixa dos preços e já acumula queda de 
3,2% em agosto. A cotação variou -1,3% em 
relação ao dia anterior e passou de R$ 99,45 
para R$ 98,16 por saca. Assim sendo, no acu-
mulado do ano, o indicador valorizou 24,81%. 
Em 12 meses, os preços alcançaram 83,17% 
de alta.
Na B3, a curva de contratos futuros do milho 
reagiu e apresentou avanço em todos os vér-

tices até setembro de 2022. O ajuste do ven-
cimento para setembro passou de R$ 97,26 
para R$ 98,21, do novembro foi de R$ 97,71 
para R$ 98,80 e do março de 2022 passou de 
R$ 99,50 para R$ 99,78 por saca.

CAFÉ: TEM ALTA CONSISTENTE
 NO BRASIL E EM NOVA YORK

De acordo com a Safras & Mercado, as cota-
ções do café no mercado brasileiro acompa-
nharam novamente a alta das bolsas inter-
nacionais. No sul de Minas Gerais, o arábica 
bebida boa com 15% de catação passou de 
R$ 985/990 para R$ 1.020/1.030, enquanto 
que no cerrado mineiro, o bebida dura com 
15% de catação passou de R$ 1.000/1.010 
para R$ 1.025/1.030 por saca.
Na bolsa de Nova York, os contratos futuros 
do café arábica tiveram alta consistente e vol-
taram a superar o patamar de US$ 1,80 por li-
bra-peso. O vencimento para setembro subiu 
1,48% no dia e passou de US$ 1,7935 para 
US$ 1,82 por libra-peso. A questão climática 
segue dominando as negociações.

PARANÁ  - O setor industrial recebe apoio dos órgãos governamentais e cresce

BRASIL -  prevalece o otimismo entre os empresários da cadeia agropecuária que destaca o nosso país na produção de alimentos
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CRESOL
Evento on-line reuniu cerca de 500 líderes

Durante  os  dias 04 e 05 de agosto a Cresol 
realizou a segunda edição do Cresol Manager 
Meeting (CMM) na sua sede nacional, em Fran-
cisco Beltrão/PR. Nesta edição, o CMM trouxe 
como tema principal “Fazer além do óbvio”. 
O evento on-line reuniu cerca de 500 líderes 
das cooperativas que fazem parte da abran-
gência do Sistema nos estados de atuação, 
conectando presidentes, diretores executi-
vos, gerentes, assessores e supervisores para 
dois dias de palestras e muita troca de infor-
mações.
Alzimiro Thomé, presidente da Cresol, fez a 
abertura do evento e destacou a importância 
do momento para os líderes da Cresol. “Esse 
é mais um grande evento para o Sistema, 
onde estamos conectando, mesmo que on-li-
ne, nossos líderes ao mesmo propósito. Serão 
dois dias de muito conteúdo e de muita cone-

xão para tornarmos a Cresol ainda mais for-
talecida”, destacou o presidente na abertura. 
Além dos temas trabalhados pela diretoria 
executiva da Cresol, composta por Adria-
no Michelon (Superintendente), Pablo 
Guancino (Diretor de Negócios), Adinan 
Kielb (Diretor Administrativo) e Luiz Pan-
zer (Diretor de Comunicação e Relaciona-
mento), os participantes acompanharam 
um bate-papo com Caito Maia, fundador 
da Chilli Beans, maior marca de óculos da 
América, que trouxe experiências que con-
tribuíram para o crescimento da sua marca. 
Liderança For All foi tema da palestra de Ruy 
Shiozawa, CEO da GPTW Brasil, que inspirou 
os líderes da Cresol para as ações do dia a dia 
com os colaboradores nos centros adminis-
trativos e agências de relacionamento.

“Foram momentos únicos que, com certeza, 
fizeram a diferença para cada um dos líderes 
que estão dispostos a irem além do óbvio. 
Alinhamos estratégias, apresentamos novi-
dades e resultados importantes que estamos 
conquistando com a contribuição de todos 
que fazem parte desse Sistema. Assim, vamos 
continuar engajando nossos colaboradores e 
nos aproximando ainda mais de nossos co-
operados”, disse o superintendente da Cre-
sol, Adriano Michelon, ao final do evento. 
Para a próxima edição do CMM, a Cresol deve 
apresentar ainda mais novidades em um 
evento programado para acontecer no pri-
meiro trimestre de 2022.

ADRIANO MICHELON - Superintendente da Cresol, 
durante sua fala no evento| Foto: Divulgação

ALZIMIRO THOMÉ, Presidente da Cresol Baser, fez a abertura do 
CMM| Foto: Divulgação

Dirigentes do Sistema Cresol conduziram segunda edição do CMM| Foto: Divulgação

Um evento híbrido de entidades com parce-
ria da Apple Produções no Rafain Palace Ho-
tel & Convention, discutiu a retomada efetiva 
dos eventos na cidade de Foz do Iguaçu e o 
aquecimento do setor turístico de fundamen-
tal importância para a economia da região 
trinacional.
O encontro de várias lideranças, contou com 

a presença do Prefeito de Foz do Iguaçu, Chi-
co Brasileiro, o Secretário de Turismo Paulo 
Angeli, Fabio Skraba presidente da ABEOC, 
Rodrigo Pina assessor do Governo do Estado 
do Paraná, jornalistas, entre outros, que têm 
no turismo uma fonte de renda ou mesmo 
querem o aquecimento com a retomada para 
a geração de empregos e renda.

Foram abordados diversos assuntos como 
a evolução do processo de vacinação na ci-
dade de Foz do Iguaçu e a flexibilização dos 
decretos para retomada dos Eventos e Em-
preendedorismo no Turismo, assim como 
foram traçadas metas delineando uma linha 
de ação envolvendo os mais variados setores 
que compõem a comunidade.

Entidades se unem para 
aquecer o turismo em 2021

FOZ DO IGUAÇU  -  Uma cidade que se desenvolve, cresce em vários setores, mas mantém o foco no turismo com uma estrutura de ponta 
para receber grandes eventos, além das atrações naturais como as Cataratas do Iguaçu entre outros atrativos

TURISMO  -  Uma mola propulsora que gera empregos e rendas na economia de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este (PY) e Puerto Iguazu (AR)

FOZ DO IGUAÇUFOZ DO IGUAÇU
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Com localização próxima dos agitos da famosa Praia de Pipa a 
80 km de Natal, sobre as falésias da Praia de Cacimbinhas/RN a 
tranquilidade é garantida com o que há de melhor o ano todo!

A belíssima vista do mar do alto da falésia 
na (foto a direita) proporciona momentos 
de tranquilidade em um espaço amplo com 
coqueiros e gramado, além de uma ambien-
tação ideal para o descanso sobre colchões.
Situado em uma falésia com vista para o ocea-
no, o Hotel Pipa Privilege fica a 3 minutos de 
caminhada da Praia das Cacimbinhas e a 6 km 
do centro da cidade. 
Uma dica para quem gosta de caminhar e 
seguir pela beira-mar até a Praia do Madei-
ro, que fica numa enseada a 3 km e de onde 
dependendo das correntes marinhas, podem 
ser vistos golfinhos. 
A área de lazer do hotel dispõe de uma pisci-
na com borda infinita e outra para crianças, 
além de banheira de hidromassagem exter-
na. O solário ao lado da piscina garante o re-
pouso, junto com duas áreas de Relax, sendo 
uma no jardim tropical, com sofás e camas, e 
outra numa cabana rústica, com espreguiça-
deira e rede. Há também um SPA à beira-mar 
com serviço de massagem terceirizado e lou-
nge bar na área das piscinas.
O restaurante tem pratos da cozinha interna-
cional, assinados pelo Chef Vinicius Borges, em 
elegante espaço com vista panorâmica para a 
praia. O café da manhã é incluso na diária.
Conforto, tranquilidade e privacidade são 
qualidades que podem tornar sua hospeda-

gem no Hotel Pipa Privilege uma experiência 
que jamais será esquecida, para ser repetida 
e compartilhada com amigos e parentes.

ACOMODAÇÕES
Os lofts privativos, com arquitetura e decora-
ção contemporâneas e vista panorâmica do 
oceano, dispõem de Wi-Fi gratuito, TV com 
tela plana e cofre eletrônico. Todos têm sala 
de estar, cozinha americana e deck de madei-
ra com rede. 
Os apartamentos com varanda e rede estão 
de frente para o mar esmeralda de Cacimbi-
nhas; uma praia semi deserta cujo acesso é 
por uma escadaria com 150 degraus. São três 
tipos de apartamentos no estilo flat,  identifi-
cados por Loft Luxo, Loft Luxo Premium, Casa 
Master, com vista para o mar.
A Loft Luxo é uma suíte com 70 m², com va-
randa, bela vista panorâmica para ao mar, com 
quarto de casal, ar condicionado, ampla sala 
com sofás, TV de tela plana, cozinha com ge-
ladeira, jogo básico de pratos e panelas. A va-
randa ou deck como queiram, tem rede, pufe e 
cadeiras. Acomoda duas pessoas com conforto.
Já o Loft Luxo Premium, com 110 m², tem um 
quarto com cama de casal e banheiro pri-
vativo, e outro com duas camas de solteiro, 
banheiro social, sala com sofás, TV de tela 
plana, cozinha  com geladeira, jogo básico de 

pratos e panelas, além do deck de madeira 
privativo com living, rede, pufe e cadeiras. 
Ideal para famílias, acomoda até 4 pessoas.
A Casa Master tem 180 m², com três suítes 
luxo, sendo uma com hidromassagem e va-
randa privativa, ar condicionado. “A sala é es-
paçosa, com mesa central e sofás relaxantes, 
além de uma TV 42” de tela plana. Cozinha 
americana com geladeira, jogo completo de 
pratos e panelas. O deck de madeira tem 
rede, pufe e cadeiras. Acomoda até seis pes-
soas.

SERVIÇO
Hotel Pipa Privilege Boutique & Resort
Rua Antonio Florencio, 1339. Tibau do Sul/RN
CEP: 59.178-000

Contato: (84) 3246-4145
contato@pipaprivilege.com.br
Reservas: (84) 2030-3340
reservas@pipaprivilege.com.br
www.pipaprivilege.com.br
     @pipaprivilege
     /HotelPipaPrivilege

DESTINO

Agradecimento: 
Martín Schapiro  - Jornalista Cristina Lira

- Potiguar Turismo & Receptivo - AZUL AÉREA e 
Chalé Tour Viagens & Turismo (45) 3223-8281

por José Ivaldece Pereira 
fotos: Leci Farina

Hotel Boutique - Resort
PIPA PRIVILEGE

Onde o sol nasce às 05:00h da manhã
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COMO TOMAR 
VINHO SEM 
TER MEDO DOS 
OLHARES DE 
DESAPROVAÇÃO 
DOS EXPERTS

por Gazeta do Povo

Está cansado de sentir vergonha em relação 
aos vinhos? Confira três dicas básicas para 
beber vinho com confiança

Está cansado de sentir vergonha em relação 
aos vinhos? Muitas pessoas dizem o que 
você está fazendo errado quando o assunto 
é esse. Matérias jornalísticas, supostamente 
com a intenção de fazer você se sentir mais 
confortável em ocasiões sociais, acabam na 
verdade gritando: “Você está fazendo tudo 
errado!”
Uma rápida pesquisa no Google resulta em 
títulos como “8 erros que você pode estar 
cometendo quando o assunto é vinho”. Ou 
o familiar “você está segurando errado a 
taça”. Ou ainda “Os erros mais comuns que 
todo mundo comete com vinhos”, que já 
alerta no começo “você provavelmente está 
cometendo erros com o seu vinho que levam 
a grandes decepções uma vez que a garrafa é 
aberta”. Ou ainda matérias que te instigam a 
comprar um vinho diretamente em uma loja 
ao invés de online.
Quem precisa desse tipo de crítica? Somos 
julgados em tantas coisas na vida. Vinho não 
deveria ser uma delas. Podemos aprimorar 
nossa satisfação com os vinhos sem a ridicu-
larização dos experts que querem nos fazer 
sentir inferiores.
Esses artigos negativos contêm algumas boas 
dicas às vezes, mas não deveriam estar con-
tribuindo para aumentar o nosso medo em 
relação aos vinhos. Ao invés disso, deveriam 
nos encorajar a apreciá-los de acordo com 
nossas preferências e gostos particulares. 
Então aqui estão algumas sugestões sobre 
como você pode apreciar um vinho com con-
fiança, sem que alguém te lance um olhar de 
desaprovação.

to de rodar o vinho, o que ajuda a liberar 
seus aromas. Também evita deixar marcas 
de dedo oleosas que dificultam a apreciação 
da cor e claridade do vinho, e que pode (teo-
ricamente) esquentar ele uma fração de grau 
acima da temperatura precisamente ideal. 
Ah, meu Deus!
É por isso que as taças sem a haste são boas. 
Podem não ser apropriadas para jantares 
formais, mas evitam constrangimentos, pois 
só há uma forma de segurá-las e são menos 
difíceis de derrubar.

APRENDA A RECONHECER A FALHA MAIS 
COMUM DO VINHO
Essa dica dá um pouco de trabalho, mas vai 
evitar algumas experiências ruins. O gosto de 
rolha é causado por um químico que pode 
infectar a rolha e afetar o aroma e o sabor 
do vinho. Não é prejudicial à saúde, mas ar-
ruína o vinho. Se o seu vinho está cheirando 
mal, provavelmente aconteceu isso. Chame 
o sommelier e peça por outra garrafa, ou 
leve de volta para a loja que você comprou 
para uma troca. Algumas pessoas dizem que 
derrubar uma moeda de cobre na taça vai 
neutralizar o gosto de rolha, mas quem ainda 
anda com moedas?
Essa lista poderia se alongar, mas esses três 
pontos vão ajudar você a apreciar o vinho 
sem aquela ansiedade de seguir a etiqueta. 
E se você achar que alguém está te olhando 
feio, sorria de volta, pegue sua taça pelo bojo 
e tome um grande gole.

SERVIR O VINHO NA TEMPERATURA IDEAL
Nós temos a tendência de beber vinhos 
brancos muito gelados e tintos muito quen-
tes. Isso é porque tiramos os brancos da ge-
ladeira em torno de 4oC. Essa temperatura 
faz com que o vinho pareça refrescante no 
começo, mas não parece com água gelada? 
Queremos notas frutadas, acidez, nuances, 
etc. Isso só vem com temperaturas modera-
damente frias.
Se você deixar o vinho branco na geladeira, 
tire cerca de 30 minutos antes de consumir. 
Se você duvida disso, preste atenção ao vi-
nho enquanto ele aquece. Você vai perceber 
mais sabores. Brancos encorpados, como 
alguns chardonnays ou os vinhos laranjas 
da moda, estão geralmente no seu melhor 
somente um pouco abaixo da temperatura 
ambiente.
Já os tintos devem ser servidos em uma tem-
peratura de adega, e não ambiente. Uma 
adega ideal mantém sua temperatura por 
volta dos 13oC (comparado com os 4oC da 
geladeira e dos 21oC ou mais do interior das 
casas). Então coloque sua garrafa de tinto em 
um balde de gelo e água por cerca de 20 mi-
nutos.
Não seja tímido nos restaurantes: tire sua 
garrafa de vinho branco de fora do balde e 
deixe-a esquentando na mesa se estiver mui-
to fria; com o tinto, faça ao contrário, e colo-
que-a dentro do balde.

INVISTA EM BOAS TAÇAS SEM HASTES
Devemos segurar nossa taça pelo caule ou 
pelo pé por duas razões. Facilita o movimen-

DICAS

RESUMO DA NOTÍCIA: Preservação ambiental, turismo, 
lazer, economia, cultura e outras atividades. 

CASCAVELCASCAVEL

Essa é a concepção do Território Verde, um 
amplo espaço na região do Lago Municipal 
que ganhará mais vida com a implantação 
dos projetos que foram apresentados por ar-
quitetos do Escritório Jaime Lerner, como o 
último trabalho do grande paranaense.
O Território Verde foi um dos últimos traba-
lhos arquitetônicos com a participação de 
Jaime Lerner, considerado um dos maiores 
urbanistas do mundo e que morreu em maio 
deste ano. Trata-se de um novo olhar sobre a 
região do lago, que reforçará a preservação 
e valorizará ainda mais da identidade local, 
a memória urbana e as paisagens urbanas e 
naturais.
A pista de caminhada, ciclovia  e a Avenida 
Rocha Pombo serão requalificadas, assim 
como todo o entorno do lago municipal e do 
parque ambiental Paulo Gorski, considerado 

a maior floresta urbana da região Sul do Bra-
sil. A orla contemplará um espaço gastronô-
mico com restaurantes e café, além de palco 
flutuante, playgrounds, portais, academia ao 
ar livre, entre outros espaços de cultura e la-
zer.
O Território Verde terá uma legislação especí-
fica  que irá definir as construções e a forma 
de construir no entorno da área. A chamada 
Via Parque, que percorrerá todo o Território 
Verde, deverá priorizar a mobilidade de pe-
destres e ciclistas por meio de calçadas largas 
e permeáveis, ciclovias e vias compartilhadas 
com identidade visual e mobiliário urbano 
específico, além de sombreamento arbóreo.
“O que a gente quer trazer para Cascavel é 
que seja um dos mais belos parques do mun-
do”, explicou Felipe Guerra, arquiteto do Es-
critório Jaime Lerner.

O prefeito Leonaldo Paranhos lembrou que 
não se trata apenas de um projeto de em-
belezamento, mas também de preservação 
ambiental e disse que está discutindo com a 
Sanepar, que tem o lago como reservatório, 
para fazer os investimentos no espaço.
“Não abro mão de que a Sanepar seja, de 
fato, a patrocinadora desse investimento nes-
ta área. Claro que será transformado em um 
espaço de lazer, turismo e gastronomia, mas 
tudo isso que nós estamos fazendo é para dar 
proteção ambiental ao nosso lago e a sanepar 
tem que ter interesse para isso”, afirmou.
Ailton Lima, diretor da Secretaria de Meio 
Ambiente, destacou que o projeto harmoniza 
as questões ambientais e de lazer.  “A ideia 
é transformar o que a gente já tem, de ma-
neira sustentável, para que possa ser mais 
uma ferramenta, mais um espaço, não só de 
lazer, mas também de educação ambiental”, 
avaliou.

Como ficará a região do Lago MunicipalComo ficará a região do Lago Municipal

LAGO DE CASCAVEL  -  Último projeto do Arquiteto Jaime Lerner, vai modificar, ampliar e dar uma nova feição ao famoso lago

AGRADECIMENTO
Luis Carlos da Cruz

CASCAVEL  -  Entre as principais cidades do País em crescimento e área de lazer para a população
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RESUMO DA NOTÍCIA:
Atribuída ao rei Luís XIV, que a teria proferido diante do Parlamento francês em 
resposta a uma discussão acalorada, a frase “o Estado sou eu” entrou para a 
história como a epítome do que não se deseja de um governo: a concentração do 
poder nas mãos de um homem que se julga acima de todas as instituições.

Quase quatro séculos depois, pouquíssimas 
monarquias absolutistas sobreviveram à 
emergência dos ideais republicanos. 
Contudo, o “espírito” que transfere a um 
único indivíduo o status de salvador de uma 
nação mudou de forma, ganhou disfarces 
democráticos e viajou pelo mundo, assu-
mindo a forma de ditaduras ou de gover-
nos populistas que devastaram a cultura e 
a economia de suas nações, sob a mãos de 
ferro de líderes carismáticos, paternalistas 
e com ares messiânicos. Foi assim com o 
fascismo de Benito Mussolini, cuja influên-
cia atravessou o Atlântico e aterrissou em 
um país que, no começo do século XX, des-
pontava como potência mundial. Graças a 
este mesmo espírito, há uma Argentina an-
tes e outra depois de Juan Domingo Perón. 
Quase cinquenta anos após a morte do ex-
-secretário do trabalho que ascendeu à 
presidência da Argentina sem esconder sua 
admiração pelo fascismo italiano, seu nome 
continua a ser ouvido nas convenções do 
Partido Justicialista e até mesmo em eventos 
de Estado protagonizados pela legenda: “Por 
esse grande argentino/Que aprendeu a cati-
var/A grande massa do povo/Combatendo o 
capital/Perón, como você é grande!”.
Ocorre que o “combate” de Perón ao capital 
foi, no mínimo, seletivo: quando morreu, em 

1974, seu pequeno patrimônio se transfor-
mara em barras de ouro e prata, joias, peças 
de marfim, dezenas de carros e motocicletas, 
um avião, duas lanchas e mais de 11 milhões 
de pesos entre ações na empresa Santa Ma-
ria del Monte, sua própria fundação e cons-
truções em bairros ricos de Buenos Aires. 
São heranças de seu governo também as 
principais estatais argentinas, bem como 
uma rígida legislação trabalhista, inspira-
da na Carta del Lavoro de Mussolini e que 
sofreu pouquíssimas alterações em meio 
século - hoje, os produtores argentinos con-
tam com nada menos do que 67 mil regula-
mentações. Com 40% de sua população na 
pobreza, 10 milhões de pessoas nas ruas e 
60% do orçamento comprometido com pro-
gramas assistencialistas, a Argentina encara 
também a fuga da elite financeira do país, 
graças aos impostos recém-aprovados so-
bre grandes fortunas, e de jovens cientistas 
que preferem estudar nos Estados Unidos. 
A classe média, que já chegou a abranger 
mais de 60% da população, caiu pela metade. 
Os esforços para conter a crise parecem in-
suficientes, uma vez que a redução de um 
Estado inflado passa longe da conversa. "O 
problema é que, de forma geral, os argenti-
nos são intervencionistas e estatistas justa-
mente porque somos paternalistas. Delega-

mos nossas responsabilidades e decisões ao 
Estado só porque é muito mais confortável 
viver sob as asas do papai. O que a gente não 
percebe é que acabamos abrindo mão dos 
direitos também. E este é o problema que o 
peronismo consolidou na Argentina", explica 
o economista argentino Aldo Abram, diretor-
-executivo do think tank Libertad y Progreso.

CARISMÁTICO E “JUSTICEIRO”
Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, 
quando a Argentina comemorou o primei-
ro centenário de sua independência, a ren-
da per capita do país era superior à de pa-
íses como Espanha, Itália, Suíça e Suécia, 
principalmente graças aos bons preços da 
carne no mercado internacional e a uma 
constituição essencialmente liberal, que ga-
rantia o direito à propriedade, estimulava a 
imigração e favorecia a entrada de capital 
estrangeiro. A partir de 1929, contudo, a 
quebra da Bolsa de Nova York derruba a de-
manda por commodities e incentiva o pro-
tecionismo. Cria-se o terreno perfeito para 
o surgimento das ideologias nacionalistas. 
Em 1943, um golpe militar tiraria o presiden-
te Ramón Castillo do poder; e o secretário de 
Trabalho que se gabava de ter conversado 
com o próprio Mussolini em viagem à Itália 
ganhava a confiança do público ao ajudar a 
reconstruir a cidade de San Juan, destruída 
por um terremoto. Foi nesta ocasião que 
Juan Domingo Perón conquistou não ape-
nas a confiança do público, como a devoção 
da mulher que seria sua segunda esposa e 
principal palanque político, Eva Perón. De-
pois de ser deposto e exilado por um novo 

DO NOT CRY FOR ME ARGENTINA

golpe, voltou sob o clamor dos sindicatos 
inflamados por seus discursos — capita-
neados pela esposa. Em 1946, seria eleito 
pela Argentina com quase 53% dos votos. 
Perón recebeu um país rico: contava com um 
grande nível de capitalização em infraestru-
tura, como trens, serviços públicos e inves-
timento na produção. Recebeu também um 
Banco Central com grandes reservas de ouro. 
"Isso lhe permitiu fazer um governo paterna-
lista que, hoje, chamamos de populista. Pe-
rón fechou ainda mais a economia já prejudi-
cada pela guerra, ao invés de começar a abrir 
como outros países fizeram. Implementou 
uma substituição de importações que ser-
viu para que se criassem empresas estatais 
com as mesmas funções das que já existiam, 
mas ineficientes e muito mais caras", explica 
Abram. Setores estratégicos como bancos, 
ferrovias e companhias de eletricidade foram 
estatizados.
Nascia assim um capitalismo de Estado: uma 
nova burguesia apegada às benesses do go-
verno distribuídas entre as estatais e uma 
classe média dependente de gastos públicos. 
“Os peronistas dirão que os ‘direitos dos tra-
balhadores’ são suas maiores contribuições 
para o país, mas sabemos que a qualidade de 
vida dos trabalhadores não melhora com leis, 
mas com investimentos e mais oportunida-
des de trabalho. Agora, toda uma volumosa 
legislação trabalhista reduz as possibilidades 
de crescimento”, avalia o economista Mar-
tín Krause, da Universidade de Buenos Aires. 
"Com os recursos de que dispunham, fizeram 
um governo extremamente generoso, dando 
muitos presentes ao povo para construir o 
poder e, com isso, finalmente conseguiram 
mudar a Constituição para maximizar sua 
hegemonia. Como resultado, o que se viveu 
no segundo mandato de Perón foi o declínio 
político e econômico", diz Aldo Abram. As 
dívidas, o déficit de papel-moeda, os altos 
impostos e a turbulência do mercado, afinal, 
viriam cobrar seu preço.

UMA NOVA CULTURA
A longevidade do peronismo, entretanto, 
não pode ser explicada sem levar em conta 
seu impacto cultural na Argentina. E a peça-
-chave desta influência era Eva. Bonita e tão 
carismática quanto o marido, Eva Perón tra-
tava o cônjuge, literalmente, como o “ideal 
encarnado” da revolução. "Perón é tudo", 
dizia. “Ele é a alma, o nervo, a esperança e 
a realidade do povo argentino. Sabemos que 
só há apenas um homem aqui, em nosso 
movimento, com sua própria fonte de luz. É 
Perón. Todos nos alimentamos da sua luz”. 
Na primeira assembleia do Partido das Mu-
lheres Peronistas, da qual foi fundadora, des-
creveu que “ser peronista é, para uma mu-
lher, ser leal e ter confiança cega em Perón”. 
É este culto quase religioso ao presiden-
te que acaba por corroer a relação entre o 
peronismo e a Igreja Católica, que o apoiou 
no início do governo. Sem nenhum disfarce, 
a doutrinação peronista alcançou a escola. 
“Algo positivo foi a expansão de um sistema 
educacional que havia perdido essa capa-

cidade. Por outro lado, houve a politização 
da educação, usada como um instrumen-
to. Ainda que de forma mais atenuada, isso 
continua até hoje”, diz Francisco de Santi-
bañes, especialista em economia internacio-
nal e autor do livro “La Argentina después 
de la tormenta” (sem tradução no Brasil). 
"Se alguém não ensinasse o que o governo 
queria, perdia o emprego. Essa foi uma das 
questões que levou a uma certa saciedade 
na sociedade e deixou o terreno fértil para 
o golpe subsequente, além dos confrontos 
sucessivos com a Igreja. Eles eram lógicos ao 
apontar que o peronismo era instituído qua-
se de forma religiosa. Os livros didáticos das 
escolas ensinavam 'Eva e Perón nos amam' 
para que as crianças aprendessem a ler — e 
isso foi amplamente documentado", descre-
ve Abram.
O autoritarismo de Perón o afastava dos li-
berais e da própria esquerda. Nessa época, 
jornais que criticavam os Perón eram “visi-
tados” por fiscais do governo que forjavam 
acusações e multavam jornalistas. “O impac-
to do peronismo na cultura política e social 
da Argentina foi péssimo pois, como todo po-
pulismo, este pensamento não acredita que 
as instituições são importantes ou crê que 
elas têm que se submeter ao poder da maio-
ria. Isso destruiu a qualidade institucional do 
país”, avalia Krause.

OS “NOVOS PERONISMOS”
As rupturas do peronismo conduziram a um 
novo golpe de Estado que, em 1955, resultou 
na morte de mais de 300 pessoas em meio 
aos bombardeios à capital argentina promo-
vidos pelos próprios militares 
e no exílio de Juan Perón na 
Espanha. De volta em 1973, foi 
eleito com 62% dos votos com a 
terceira esposa como vice (Eva 
faleceu em 1952) e governou 
até sua morte, no ano seguin-
te. Ao longo de sua vida, Perón 
teve relações diferentes com o 
radicalismo: chegou ao gover-
no rechaçando o marxismo e 
retornou do exílio prometendo 
reformas estruturais contra o 
capital; para, ao final da vida, 
se opor aos “montoneros” - a 
extrema-esquerda peronista. 
Mas nunca deixou de fomen-
tar o culto à própria figura. 
Mais um golpe se seguiu à mor-
te do líder (foram nada menos 
do que seis, ao longo de um 
século de história argentina), 
dando início a uma sangrenta 
ditadura militar que pouco faria 
para desmantelar a raiz do pro-
blema econômico e político da 
Argentina: a falta de liberdade e 
o tamanho do Estado. Tal como 
no Brasil, serviria para associar 
a direita ao autoritarismo e per-
mitir que a esquerda dominasse 
o discurso democrático, sempre 
atrelado à memória de Perón. 

Seis anos após a redemocratização, o pero-
nismo estava de volta ao poder na figura de 
Carlos Menem, que consegue controlar a 
hiperinflação às custas de uma política insus-
tentável de conversibilidade entre o peso e o 
dólar. Foi condenado por corrupção e esca-
pou da pena graças à imunidade parlamentar 
para, então, ser sucedido por Nestor Kirs-
chner e Cristina Kirschner. O resto é história. 
A vitória de Maurício Macri, que prometia 
uma lufada de ar em meio à crise, sucumbiu 
aos problemas estruturais. “Foi uma tentati-
va muito tímida que não atingiu as raízes do 
problema, o tamanho do Estado e seu peso 
na atividade produtiva; buscou financiar o 
déficit com dívidas e desabou quando os 
mercados disseram que não iriam mais em-
prestar dinheiro”, diz Krause. Ainda que o 
atual presidente, Alberto Fernandez, decla-
rado peronista, consiga reestruturar a dívida 
argentina junto aos credores internacionais, 
o caminho pela frente ainda é longo - e não 
deveria passar pelo confisco de riquezas. 
“Devemos eliminar um enorme emaranhado 
de regulamentações que não fazem sentido 
para as pessoas, que sabem fazer seu traba-
lho e administrar seus negócios melhor do 
que qualquer funcionário público que acredi-
ta ser Deus. E, finalmente, o Estado deve ser 
reformado para que sirva ao povo e para que 
o povo possa pagar por isso”, diz Aldo Abram. 
“Este processo deve nos levar adiante, caso 
se consolide ao longo do tempo. Para isso, é 
necessário um amadurecimento cívico”.

Como o peronismo destruiu uma Nação
Adaptado do texto de Maria Clara Vieira

INTERNACIONALINTERNACIONAL
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VOCÊ JÁ SABE O QUE É A LGPD?
Não? Então preste atenção porque você 
pode estar gerando um passivo. Vamos lá.
Já está em vigor a Lei Geral de Proteção de 
Dados ou, simplesmente, LGPD, baseada na 
GDPR, que resguarda a privacidade de dados 
na União Europeia.
Você já reparou quantos dados pessoais 
(nome, RG, CPF, telefone, endereço, etc), 
dados sensíveis e dados de menores (filhos 
dos colaboradores para e-social ou salário 
família, menor aprendiz) transitam pela sua 
empresa? Pois é, a LGPD trouxe regras desde 
a coleta desses dados, uso ou finalidade, 
compartilhamento, armazenamento até a 
exclusão ou descarte.

DIREITOS &

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

DEVERESDEVERES

A LGPD
Ao contrário do que se ouve por aí – não 
veio proibir a utilização desses dados dos 
seus pacientes, colaboradores, fornece-
dores e terceiros, mas trouxe obrigações e 
cuidados que devem ser tomados, sob pena 
de demandas judiciais interpostas pelos 
próprios titulares, ações civis públicas advin-
das do Ministério Público, órgãos de classe, 
Procon, dentre outros, além de sanções e 
multas administrativas que serão impostas 
pela ANPD – Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados, que entraram em vigor dia 
01/08/2021. 
E quais são elas? As sanções vão de simples 
advertência, multa diária, bloqueio ou 

eliminação dos dados, multa de até 50 
milhões de reais por infração (limitada a 
2% do faturamento) e, a pior delas, ter que 
dar publicidade de uma infração apurada 
e comprovada, o que pode gerar um dano 
reputacional irreparável ao seu negócio.
Como se adequar? Comece pelo mapea-
mento ou diagnóstico, que mostrará todos 
os dados pessoais que transitam na sua 
empresa, desde a coleta até o descarte, 
encaixando cada atividade em uma das 10 
bases legais previstas na LGPD. Se houver 
algum ponto sem o devido enquadramento 
legal (ex: inexistência de política de descarte, 
e os documentos são guardados indefinida-
mente ou deletados/triturados sem regra), 
essa vulnerabilidade vira uma matriz de risco 
com o devido plano de ação.
Todos os documentos, formulários, fichas, 
site e planilhas devem ser revistos e ade-
quados, bem como devem ser aditivados 
os contratos de trabalho dos colaboradores 
e contratos com clientes e fornecedores, 
atribuindo-se as devidas responsabilidades 
às partes.
Políticas serão criadas (ex: de descarte, pri-
vacidade, mesa limpa), e um encarregado ou 
DPO (data protection officer) será designado 
e capacitado para ser o canal de comunica-
ção entre os titulares de dados, a ANPD e a 
empresa.
Treinamentos para a equipe devem ser feitos 
e minha sugestão é que o consultor que 
os esteja auxiliando deixe vídeos gravados 
para os novos colaboradores e também para 
os clientes e parceiros de negócio ficarem 
cientes da sua adequação à LGPD.
Empresa segura não pesa no bolso!!!!!!

A LGPD  LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS JÁ ESTÁ EM VIGOR

PALOTINA
Projeto Florir: a beleza está nos olhos

de quem vê e no coração de quem ajuda 
O Município de Palotina deu início ao 
Projeto “Florir” que foi implantado com 
o intuito de transformar depósitos irre-
gulares de lixo e entulhos em canteiros 
de flores, com paisagismo, jardinagem e 
novos espaços de convivência.
Deixar nosso município florido vai além 
de embelezar e sim demonstrar 
o quanto amamos e cuidamos 
de onde moramos. O projeto 
foi lançado pela Prefeitura de 
Palotina, através da Secretaria 
de Administração, juntamen-
te com o Ministério Público, 
através da promotora Cristiane 
Aparecida Ramos, e o apoio da 
vereadora Márcia Berno Ce-
cluski.
O objetivo principal é acabar 
com estes depósitos de lixo na 
cidade, promovendo o embe-
lezamento do espaço urbano 
com flores e gerando mais qua-
lidade de vida para a população 
caminhar e se orgulhar do lugar 
onde reside. Além disso, tem-se 
a finalidade de conscientizar 
a população que os depósitos 
irregulares de lixo constituem 
crime ambiental e que juntos 
podemos deixar nossa cidade 
mais limpa e florida. O chefe 
de Gabinete da Administração, 
Kepler Machado, diz: “Nós cui-
damos e trabalhamos em prol 
do bem estar a todos, o depó-
sito inadequado de lixo gera 
não apenas mau cheiro e uma 
imagem ruim, mas também a 
saúde de quem por ali reside. 
Vamos todos caminhar juntos, 
um município bem cuidado é 
um município amado”.
Na ocasião foi realizada uma 
enquete própria, a pedido do 
Ministério Público para que a 
Rua das Flores seja contem-
plada também com o projeto. 
Nesta oportunidade, a Admi-
nistração Municipal agradeceu 
ao radialista Jackson Luiz Ro-
drigues da Rádio Nova Cultura 
pelo apoio ao projeto em espe-
cial à Rua das Flores.
O resultado da enquete foi po-

sitivo, na qual grande parte dos morado-
res da Rua votou que querem e aceitam 
que o projeto seja implantado em frente 
às suas casas, embelezando ainda mais 
os lares e a Rua.
A prefeitura ressalta o agradecimento 
especial à família de Osmairo Miranda, 

sua esposa Neiva e filha Gabriela, que 
estão voluntariamente plantando as flo-
res com muito carinho e dedicação, aju-
dando nesta missão de trazer ainda mais 
beleza ao nosso município.
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ORCHID FLOWER
PRIMAVERA/VERÃO2022  

A cor para a Primavera/Verão 2022 celebra a natureza, a vitalida-
de e a conexão no mundo que se transforma em digital. Segundo a 
WGSN (Worth Global Style Network), uma organização que traba-
lha com previsões de comportamento do consumidor, em parceria 
com a Coloro (empresa que atua com consultoria para determinar 
e comunicar cores), a 
cor da próxima estação 
é o rosa Orchid Flower. 
Segundo Joanne Thomas, 
chefe da Coloro, a colo-
ração foi inspirada na 
natureza, por ser intensa 
e energizante, trazendo 
otimismo e alegria para 
o nosso verão.
Já se sabe que as cores 
transmitem sensações, 
emoções e influenciam o 
nosso estado de espírito 
e humor. As incertezas 
espalhadas pela pan-
demia fazem parte da 
nova realidade, com foco 
maior na saúde e bem 
estar, o que aumentou a 
demanda por produtos 
que tragam a sensação 
de conforto e tranquili-
dade.
As cores terão um gran-
de papel no aspecto mul-
tissensorial, auxiliado no 
conflito emocional que 
estamos passando. A pa-
leta de cores é inspirada 
na natureza, despertando uma sensação de positividade e levando 
o consumidor a se reconectar com tons que despertem alegria e 
bom humor, ativando e energizando o nosso corpo e mente atra-
vés da experiência de cores terapêuticas e purificantes. 
Essa necessidade de segurança, proteção e tranquilidade, traz na 
paleta as cores Verde Oliva, Atlantic Blue, Mineral Yellow e Sorvete 
de Manga, que nos reconecta com a natureza, trazendo equilíbrio 
e tranquilidade.

CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Consultora de imagem e estilo

@cafe_elas

As cores quentes e vibrantes despertam sentimentos de alegria 
e prazer. Já as cores frias e pálidas têm um efeito calmante e 
purificante. Cores neutras e metálicas, por sua vez, também 
estarão presentes como base para a construção das coleções do 
Verão/2022.

O Rosa Vibrante vai causar impacto nas roupas esportivas, em 
vestidos e na Beach Wear. A combinação rosa e laranja vêm tra-
zendo muita energia e otimismo para estampas e composições 
mais ousadas e fashionistas. 
O verde e o azul, farão parte das roupas para atividades ao ar 
livre e em roupas do dia a dia, reforçando a estabilidade, a reto-
mada da confiança e a esperança de novos horizontes. 
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BRUNO REIS - Presidente da Emprotur, presidente da Abav-RN, Michelle 
Pereira e secretária de turismo do RN, Ana Maria da Costa

TURISMO &
DESTAQUES

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

Rio Grande do Norte recebe incremento na malha aérea com a 
chegada da nova companhia que passa a operar voos diários ligan-
do São Paulo e Fortaleza a Natal

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira

ITA Linhas Aéreas chega em solo potiguar 

Inverno chegando ao fim no Sul do Brasil, 
hora de afivelar as malas e rodar a baiana

BALEIAS EM SALVADOR - BAHIA

Fruto da articulação do Governo do Estado, 
realizada por meio da Secretaria de Estado 
do Turismo (Setur) e da Empresa Potiguar de 
Promoção Turística (Emprotur), a primeira 
aeronave da mais nova companhia aérea 
brasileira, ITA Linhas Aéreas, pousou em solo 
potiguar na madrugada de segunda-feira  (02 
de agosto) às 2h30. 
Essa é mais uma ação 
para fomentar a reto-
mada do turismo do Rio 
Grande do Norte. A ITA 
Linhas Aéreas amplia a 
oferta de voos para o 
RN, iniciando com voos 
do Aeroporto Internac-
ional de Guarulhos, em 
São Paulo, e ainda neste 
mês, iniciará novas 
operações partindo do 
Aeroporto Galeão, no 

Cerca de 25 mil baleias visitarão o litoral da 
Bahia nos próximos meses. Muitas delas já 
passam pelas águas mornas do estado, onde 
encontram as condições necessárias para 
parir e amamentar seus filhotes. Já vistos 
no Arquipélago de Abrolhos, Porto Seguro 
e Litoral Norte, estes animais passeiam por 
Salvador também, onde é possível vê-los de 
perto. Para assistir às acrobacias e ouvir os 
sons emitidos pelas jubartes, a Rede Mar 
Brasil, através do Projeto Baleias Soteropoli-
tanas – PBS, promove a primeira temporada 
de Turismo de Observação de Baleia Embar-
cado – Tobe, desde o início de agosto.  
A equipe do projeto realizou, nos dias 28 e 
29 de julho, saídas de barco a fim de mapear 
pontos de avistagem de baleias e coletar 
informações relevantes para fortalecer a luta 
pela sua preservação, através do turismo 
educativo e ciência. “O diferencial do Baleias 
Soteropolitanas é a observação das baleias 
com cunho para além do turismo, envolven-
do ciência, meio ambiente, preocupação 

Rio de Janeiro. Dois importantes polos emis-
sores de turistas para o Rio Grande do Norte. 
Para celebrar o voo inaugural, durante o 
embarque em São Paulo os passageiros 
receberam brindes promocionais do des-
tino, Visite Rio Grande do Norte (@visite-
riograndedonorte), e no decorrer do voo 

foram sorteados passeios 
turísticos. A secretária de 
turismo, Aninha Costa e  o 
presidente da Emprotur, 
Bruno Reis, prestigiaram o 
voo inaugural. “O gover-
no da professora Fátima 
Bezera reconhece o turismo 
como uma das principais 
atividades econômicas e 

social e resgate histórico e cultural desde as 
práticas de caça e extração do óleo para ilu-
minação pública, entre outras utilizações que 
dizimaram, por muitos anos, a espécie aqui 
na região”, afirma William Freitas, presidente 
da Rede Mar e idealizador do projeto. 

O projeto defende ainda que a função de 
preservação da espécie tem que estar alinhada 
com a educação e demandas da comunidade, 
sendo necessário incluir a cidade na discussão 
do tema e promover a cidadania oceânica a 
partir desta atividade que movimenta, segundo 
a Rede Mar, um mercado de US$ 2 bilhões ao 
ano. Por ser um produto relativamente novo, 
poderá gerar renda para os pescadores das 
colônias de pescas da capital, por exemplo, 
que conhecem como ninguém o deslocamento 
das baleias na cidade e serão capacitados 
pelo projeto para oferecer o serviço de ob-
servação e, assim, impulsionar as microeco-
nomias do bairro.
 

nós temos trabalhado firmes com o foco 
na retomada, por isso estamos entre as 
primeiras localidades a compor a malha 
da ITA, resultado do diálogo constante que 
mantivemos com a diretoria da empresa, 
sempre colocando o Estado como parceiro”, 
destacou a titular do turismo.
Na chegada ao RN, ocorreu ainda o tradi-
cional batismo da aeronave em solo e uma 
recepção especial no Aeroporto Internacio-
nal Aluízio Alves feita pela equipe da Em-
protur para os passageiros e tripulação do 
voo. Participaram da ação os representantes 
do Governo do RN; o CEO da ITA, Adalberto 
Bogsan; o vice-presidente metro-ferroviário 
da ITA, Jean Pejo; o diretor comercial da ITA, 
Fabiano Oliveira; o secretário de turismo do 
município de Natal, Fernando Fernandes;  o 
presidente da ABIH/RN, Abdon Gosson; 
gerente executiva da ABIH/RN, Gabriela 
Duarte; a presidente da ABAV/RN, Michelle 
Pereira, além de jornalistas e criadores de 
conteúdo convidados.

PASSEIO - Cativante e encantadora como os 
soteropolitanos, a Megaptera novaeangliae, 
popularmente chamada de baleia-jubarte 
ou baleia-cantora, apresenta um longo 
repertório musical e é conhecida por suas 
acrobacias nos diversos comportamentos 
realizados fora d'água. 
Fazendo jus à cidade da música que agora se 
prepara, segundo William, para ser a capital 
das baleias jubartes no Brasil. 
Os pesquisadores da Rede Mar Brasil, 
através do Coordenador do Projeto, o biólo-
go e mestre em Ecologia, Victor Bandeira, 
aponta que será uma temporada com 
muitos animais. Após uma hora de barco 
mar adentro, saindo da capital, já é possível 
observar as primeiras baleias. Além do passeio 
de avistagem, o cruzeiro é uma excelente opor-
tunidade para o turista conhecer Salvador da 
perspectiva que a fez ser a primeira capital do 
Brasil, a vista do mar para a terra, e conhecer 
um pouco da sua história e fundação, para 
entender a relação das baleias jubartes com a 
cidade que antes as caçava e, agora, as protege 
e abriga. 
O ponto de embarque e desembarque é o 
Terminal Náutico, no bairro do Comércio, com 
trajeto de, aproximadamente, uma hora por 
trecho. O agendamento pode ser feito na Rede 
Mar, através do número (71) 9 9665-9131. 

RESUMO DA NOTÍCIA:
Salvador tem primeira temporada 
turística de observação de baleias 
com saída do Comércio 
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