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Primeiro Residencial Ecoparque será em Cascavel
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Projeto prevê a construção de 70 

mil apartamentos no Paraná
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plantadas
em  nossas áreas

PROTEGIDAS

A nossa energia
refloresta o Brasil
de hoje e de amanhã.
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?Passe a borracha em tudo o que você sabe 
sobre moradia popular no Brasil. Na próspera 
Cascavel, a 500 km de Curitiba, nasce o mais 
ousado e desafiador projeto de habitação 
do país, integrado com um programa de au-
mento de renda das famílias de menor poder 
aquisitivo, com a meta de implantar 1 milhão 
de apartamentos no Brasil nos próximos 10 
anos, sendo 11 mil em Cascavel e 70 mil no 
Paraná. 
Serão apartamentos de bom gosto, com ex-
celente acabamento, a preços do programa 
“Minha casa Minha vida”. Os apartamentos 
estarão em prédios de 15 andares que ocu-
pam apenas 3% da área total do terreno e 
construídos a 50 metros de distância um do 
outro. Cercados de natureza, bosque, jardins 
coloridos, parque infantil, quadras e canchas 
esportivas, pista de skate e de caminhada, 
churrasqueiras e academia de ginástica, estes 
apartamentos terão garagem coberta para 
um ou dois carros. “Um verdadeiro arsenal 
para proporcionar a integração, a boa convi-
vência e a amizade entre os moradores, e dei-
xar orgulhoso o pai de família que comprar o 
imóvel dos sonhos”, garantem os administra-
dores do Fundo de Investimentos Imobiliários 
Ecoparque, Francisco Simeão e Luiz Bonacin, 
responsáveis pelo projeto.
Eles revelaram para a revista Nova Fase to-
dos os detalhes deste projeto destinado às 
pessoas de renda mais baixa, que já está sen-

do implantado pioneiramente em Cascavel.
O empreendimento é sustentável, preser-
vando o meio ambiente, observando os Ob-
jetivos do Desenvolvimento Sustentável, que 
são fundamentos da Agenda 2030 da ONU, 
plano das Nações Unidas para preservação 
do planeta. O condomínio aberto Residencial 
Ecoparque irá produzir energia solar e captar 
a água das chuvas, aproveitar a água de reu-
so, que será tratada, além de implantar poços 
artesianos. Com isso a redução nas contas de 
água e luz poderá chegar a 70%, economia 

suficiente para o morador pagar o seu condo-
mínio, por exemplo.
O Condomínio também terá no mesmo es-
paço, escolas de primeiro e segundo graus, 
creche para crianças menores, escola profis-
sionalizante para jovens e adultos e Posto de 
Saúde, tudo construído pelo empreendimen-
to e doado para administração do município. 
Esses equipamentos sociais irão atender não 
só os moradores do condomínio, mas todos 
os moradores da região.
Por tudo isso, o Residencial Ecoparque é con-
siderado o mais ambicioso programa habita-
cional do país. 
O morador terá orgulho de desfrutar de um 
lugar tão especial e ensolarado, com detalhes 
que dão dignidade e conforto, proporcionan-
do alegria e felicidade às pessoas que irão vi-
ver nestes amplos espaços.

RESUMO DA NOTÍCIA: O Residencial Ecoparque vai oferecer apar-
tamentos de dois e três quartos, com excelente acabamento e com equipa-
mentos como churrasqueiras, ciclovias, pistas de skate e de caminhada, boas 
calçadas e fácil acesso, ladeados por bosques e jardins multicoloridos, com 
garagens cobertas e com as contas de água e energia reduzidas 

RESIDENCIAL ECOPARQUE
A inovação chega ao mercado imobiliário

SUSTENTABILIDADE

ALTA TECNOLOGIA - Cada “fábrica de prédios” pode produzir 20 edifícios de 15 andares, com 88 apartamentos a cada 4 meses

ESCOLAS - Públicas de primeiro e segundo graus e Escola Técnica dentro do próprio condomínio. Conforto e segurança para quem estuda

SETOR COMERCIAL  - e de serviços para atender todo o bairro com rapidez e qualidade

COMO TUDO ISSO É POSSÍVEL?
ENERGIA SOLAR - para reduzir despesas do morador com energia limpa

Para realizar esse verdadeiro milagre que reú-
ne qualidade de vida, imóveis confortáveis, 
preços baixos e robustas contrapartidas so-
ciais, o Residencial Ecoparque tem 3 receitas, 
que são a fórmula desse verdadeiro milagre.
A primeira delas é o sistema construtivo, que 
embora inédito no Brasil, existe há décadas 
na Alemanha, de onde migrou para a China 
e demais países da Ásia, em especial. Ele foi 
potencializado na última década com a evolu-
ção da computação e da robótica.
Os edifícios são construídos em ambiente 

fabril, produzidos em série, com rapidez e 
sem perda de materiais. As paredes, lajes e 
escadas saem prontas da fábrica e são insta-
ladas no canteiro de obras como um “lego”. 
Banheiros e cozinhas saem prontos da fábrica 
e são instalados em seu local definitivo iça-
dos por gruas, sem os demorados cortes de 
cerâmica que geram enorme desperdício de 
material de construção.
A segunda receita para reduzir custos é a 
velocidade com que o projeto é implantado. 
Edificações industrializadas e verticalizadas, 

custam menos e são concluídas rapidamen-
te, de forma que um prédio de 15 andares é 
erguido e coberto em apenas 30 dias e con-
cluído 120 dias depois de iniciado. Cada “fá-
brica de prédios” pode produzir 20 edifícios 
de 15 andares, com 88 apartamentos a cada 
4 meses.
E a terceira forma de reduzir custos é o preço 
do terreno. As áreas onde o projeto é implan-
tado, embora próximas da cidade, ainda são 
rurais, portanto, muito mais baratas que ter-
renos urbanos.

A primeira “fábrica de prédios” já está sendo 
implantada em Cascavel, a 500 quilômetros 
de Curitiba, no Oeste do Paraná, e deverá 
estar concluída e operacional no segundo se-
mestre de 2022. 

Ela representa um investimento de mais de 
180 milhões de reais e terá capacidade de 
produzir 5 mil apartamentos por ano, que 
serão construídos em Cascavel e em outras 
cidades num raio de até 300 quilômetros.

Estão previstas 45 destas fábricas de prédios 
em vários estados. Duas delas no Paraná, que 
vão entregar 70 mil apartamentos no Estado 
em 10 anos, graças aos avanços implantados.

FÁBRICA EM IMPLANTAÇÃO
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O projeto Residencial Ecoparque, que come-
ça em Cascavel, será nacional e sua principal 
missão é ser inclusivo, afirma Francisco Si-
meão.
Para isso, haverá um esforço para ajudar o 
trabalhador a melhorar sua renda e de sua 
família. Para Francisco Simeão, “mesmo 
sendo o melhor sistema para gerar riqueza 
à sociedade, o capitalismo também gera 
desigualdade, marginalizando os que não 
conseguem competir pelas melhores opor-
tunidades”. 
Para ele, ao contrário do que ocorre nos Es-
tados Unidos e Europa, onde as profissões de 
nível técnico são muito bem pagas, no Brasil, 
com falta de qualificação profissional de nível 
técnico, a remuneração é muito baixa. “É ur-
gente corrigir isso e muitas ações podem vir 

dos próprios empresários que precisam sair 
da zona de conforto, achando que o gover-
no deve resolver sozinho o problema”, alerta 
Simeão.
No Residencial Ecoparque os prédios só co-
meçam a ser construídos depois que ficar 
pronta e estiver funcionando a Escola de For-
mação Profissional, que será construída pelo 
empreendimento e administrada pelo poder 
público. Uma pesquisa de mercado vai iden-
tificar quais profissionais são mais demanda-
dos, o que sinalizará os cursos profissionali-
zantes que serão ofertados. 
Em parceria com o município e o estado, vão 
ser treinados profissionais em áreas como 
panificação, eletricidade, mecânica, manu-
tenção de equipamentos, tornearia, hidráuli-
ca, jardinagem, além de cursos para cuidado-

ra de idosos, culinária, corte e costura, entre 
outros.
Depois de treinados, esses profissionais re-
ceberão diploma atestando sua capacita-
ção, orientação tributária e apoio para criar 
sua empresa individual (PJ) e apoio gratuito 
para fazer a sua primeira declaração de Im-
posto de Renda, o que vai garantir aumento 
da renda da família. "Ao emitir nota fiscal de 
serviços prestados, recolher tributos e pagar 
a previdência social, o trabalhador deixa de 
viver do Bolsa Família e de ser um problema 
para o governo e passa a obter renda própria 
para cuidar melhor de sua família e também 
se habilitar para a compra de um apartamen-
to no Residencial Ecoparque."

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
A fórmula para melhorar a renda do trabalhador

CUSTOS E BENEFÍCIOS - Com pequena diferença na mensalidade será possível comprar apartamento mobiliado

ÁREAS VERDES - Com bosque, jardins multicoloridos, parque infantil, academia de ginástica, quadras e canchas esportivas, 
esses apartamentos terão garagens cobertas para um ou dois carros

ECOPARQUE - O projeto Residencial que começa em Cascavel será nacional e sua principal missão é ser inclusivo
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PREÇOS POPULARES

PARA TODO O PAÍS

Luiz Bonacin, que administra o Fundo Imo-
biliário que investe nesse projeto, garante 
que estas moradias, de ótimo padrão, serão 
vendidas a preços populares para famílias 
de menor poder aquisitivo, privilegiando a 
fila da Cohavel administrada pela Prefeitura. 
“As pessoas que estiverem inscritas para 
comprar a casa própria terão prioridade na 
compra desses imóveis”, assegura Bonacin. 
Segundo ele, “não há interesse do Fundo em 
vender para investidores, porque trata-se, 
antes de tudo, de um programa social, de 
inclusão”. 
Ele deu também a informação que mais inte-
ressa à comunidade de Cascavel: o preço de 
venda desses imóveis.
Apartamentos de dois quartos com uma vaga 

de garagem coberta, terão prestações de R$ 
990,00 mensais, com apenas 10% de entra-
da. Ou prestações de R$ 878,00 com 20% de 
entrada.
Apartamentos mobiliados com 3 quartos, 
sendo 1 suíte, com 2 vagas cobertas de gara-
gem, com 10% de entrada terão prestações 
mensais de R$ 1.390,00.
Estes mesmos apartamentos de 3 quartos 
sendo uma suíte e duas garagens cobertas, já 
mobiliados com cozinha planejada, fogão, ge-
ladeira, forno de micro-ondas, máquina de la-
var roupas, armários embutidos nos quartos 
e instalação para ar-condicionado, terão um 
adicional na prestação de apenas R$ 400,00, 
com pagamento mensal total de apenas R$ 
1.390,00.

OPCIONAIS - Com uma pequena diferença mensal, será possível adquirir apartamentos com mobílias essenciais para o conforto 

Este projeto pretende mobilizar empresários do setor da construção civil de 
todo o país, num esforço conjunto para alcançar a meta de construir 1 milhão 
de apartamentos ao longo de 10 anos, nas 45 fábricas que serão instaladas.
Ao ser replicado por outros incorporadores em todos os Estados brasileiros, o 
Residencial Ecoparque vai ajudar milhões de brasileiros a alcançar a maior de 
todas as conquistas: a compra da casa própria, que efetivamente dá segurança 
familiar e ajuda a construir um futuro melhor para todos.

PRONTO PARA MORAR 
Com várias opções 

os apartamentos serão 
vendidos a preços populares. 

Apenas para famílias 
de menor renda.

SAIBA MAIS EM:
www.residencialecoparque.com.br
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Essa é a grande pergunta que se faz para que todos os setores da socieda-
de civil possam participar desse debate dentro do Conselho de desenvolvi-
mento Econômico e Sustentável de Cascavel  - CODESC, criado em 2015, e 
tendo como objetivo, ajudar Cascavel se preparar para um futuro próspero. 
Nesse caminho percebemos que fica claro para todos, a nossa responsabilidade em 
perceber e dar relevância às tendências mundiais que vão nortear as ações nacionais, 
regionais e locais que certamente serão aplicadas e até antecipadas numa corrida con-
tra o tempo para nosso Município.
Porém, mais que ficar atentos para uma longa, média ou curta caminhada para atingir 
os objetivos que almejamos, precisamos nos organizar cada vez mais, ajustar e ajudar 
da maneira mais direta os setores, e mesmo as individualidades, a despertar para a 
grande necessidade de calibrar o entendimento sobre o que é uma cidade desenvol-
vida.
Hoje, muito especialmente para o nosso futuro seguir nesse viés, ainda precisamos 
discutir com todos os setores as formas de como encontrar o nosso rumo Norte.
E o mais importante é ter, necessariamente, a capacidade de compreender os desejos, 
as necessidades e o que poderemos proporcionar para uma grande população que, 
queiram ou não, vai tomar conta de nossas ruas num espaço de tempo relativamente 
curto.
Desta forma, vamos sim ao encontro das grandes oportunidades de valor agregado, 
para que em especial os jovens encontrem aqui mesmo as oportunidades de estudar, 
se aperfeiçoar e possam da mesma forma corresponder a demanda do mercado de 
trabalho que ainda busca mão-de-obra qualificada.
Neste sentido, devemos ficar atentos para proporcionar às pessoas que che-
gam a nossa cidade para trabalhar, estudar ou investir, encontrar os paramê-
tros baseados no planejamento urbano e assim acompanhar a nossa expan-
são econômica, social e conhecer nossas necessidades na ocupação do solo. 
Sobretudo, é preciso entender que o desenvolvimento não pode comprometer a mo-
bilidade, saúde e o bem-estar. Estes fatores devem proporcionar a "felicidade" da nos-
sa população que requer cada vez mais ações nas áreas de lazer, esporte e cultura.
Uma cidade que tem o seu cidadão feliz é uma cidade equilibra-
da, acessível e permanente nos objetivos e propostas de futuro. 
Cascavel possui uma pujança econômica visível pelo potencial agroindustrial, cultura 
empreendedora, com centro universitário e médico de referência nacional e localiza-
ção geopolítica das mais privilegiadas às portas do Mercosul. 
Nos últimos anos conseguimos superar problemas estruturais históricos como o Tre-
vo Cataratas, cujo entroncamento agrupa milhares de veículos diários para os mais 
variados destinos, assim como a reforma do Aeroporto, que cada dia mais recebe 
aeronaves de grande porte. Eram peças fundamentais para nossa projeção futura. 
Então, a grande pergunta que continua aberta para todos os segmentos da sociedade, 
organizada ou não, continua sendo: o que teremos em nosso futuro?
Essa resposta depende também do comprometimento de nossas entidades e de pes-
soas que se dedicam, que verdadeiramente querem e buscam o bem  de Cascavel.
Particularmente, temos plena certeza de um futuro de oportunidades e progresso com 
qualidade de vida.
Desde que haja vontade, união, participação, apoio e incentivo num elo contínuo dos 
poderes constituídos com as entidades de classe e espaço aberto aos cidadãos que 
pensam, desejam e querem uma Cascavel mais humana, progressista e preparada para 
todos.
Só nos resta acreditar que mesmo reconhendo numa longa caminhada é possível acre-
ditar e enxergar a ilha de prosperidade a nossa frente.
Vamos juntos...

CASCAVEL 70 ANOS
E O FUTURO 

COMO SERÁ? 
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Embora o gabinete ocupado pelo vice-gover-
nador Darci Piana no Palácio Iguaçu fique a 
uma distância razoável do Governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, o elo que liga os dois 
nos mínimos detalhes da gestão estadual fica 
cada dia mais estreito.

Ele já caminha célere para a marca dos 80 
anos e desfruta de uma saúde impecável 
para o ritmo de trabalho que desenvolve tan-
to no Palácio Iguaçu, como representando o 
governador em eventos pelo interior e em 
missões na Capital da República e outros Es-
tados; mercê de seu vasto círculo de amigos 
e parceiros por conta também da Presidência 
da Fecomércio do Sesc e do Senac no Paraná, 
que lhe assegura um amplo campo de atua-
ção para discutir os mais variados temas em 
prol da gestão pública.

Após ser “namorado” por diversos partidos, 
somente aos 76 anos aceitou o convite para 
compor a chapa de Carlos Massa Ratinho Ju-
nior (PSD), como vice-governador, que rece-
beu apoio de todas as lideranças, entidades 
e setores dos mais variados segmentos que 
enxergam em Darci Piana, não uma lideran-
ça política, mas um “parceiro” de todos, que  
desempenha um papel estratégico de inter-
locução, numa administração que está foca-
da em preparar o Paraná com infraestrutura 
para um novo salto de desenvolvimento.

Darci Piana, que fez carreira na presidência 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Paraná (Fecomércio), diz que 
sempre esteve envolvido na política. 

Nova Fase – Qual sua visão como presidente 
da Fecomércio sobre os empresários na po-
lítica?
Darci Piana – Primeiro, eu defendo que eles 
devem entender um pouco sobre como fun-
cionam os governos e o poder público como 
um todo. Os setores mais importantes para 
a sociedade precisam e devem caminhar jun-
tos. Portanto, sou um defensor de que não só 
o empresariado, mas todos devem se envol-
ver com política.

Nova Fase – Já caminhando para fechar o 
terceiro ano como vice-governador, qual é 
sua avaliação?
Darci Piana – O mundo político apresenta um 
diferencial à parte de tudo que imaginamos 
como empresário e líder de entidade. Confes-
so que é uma vivência tal como uma gangor-
ra. Um aprendizado por dia, por assim dizer, 
que envolve múltiplos interesses, diálogos 
intensos e duradouros para convencimentos 
de ações que desgastam e muitas vezes não 
chegam a um consenso. É neste momento 
que a experiência ajuda, assim como exercer 
o bom senso e respeitar opiniões, aguentar a 
pressão e quando precisar bater à mesa, tam-
bém saber se impor.

Nova Fase – Mas este caminho o senhor co-
nhece muito bem?
Darci Piana – Na verdade, até por conta da 
presidência que exerço na Fecomércio, sem-
pre fui frequentador do Palácio Iguaçu, e ain-
da mais como membro do Conselho do Sesc e 
do Senac, do Sebrae e especialmente do G7. 
Mas foram etapas que vinha para reivindicar, 

conversar com o governador, com os secre-
tários, dar sugestões. A gente não tinha co-
nhecimento dos compromissos, obrigações, 
planos e outros detalhes da gestão.

Nova Fase – E hoje, com mais conhecimento, 
o que falta avançar?
Darci Piana – Por mais que você conheça e 
saiba da máquina pública, ela sempre vai 
surpreender por várias questões. Quer um 
exemplo? Todo o nosso planejamento sofreu 
impacto por conta da pandemia. Pode ocor-
rer também por uma crise hídrica com frus-
tação de safras, falta de abastecimento para 
a sociedade ou mesmo um temporal que vai 
afetar uma cidade, uma região e até o Estado. 
Tudo que você imagina no governo, quando 
chega aqui, é completamente diferente. 

Nova Fase – Mesmo com poderes, fica difícil 
tomar decisões?
Darci Piana – E como fica difícil. No particu-
lar você toma as decisões, aprova e coloca 
em prática dentro de um planejamento com 
prazo de execução. No governo existe um 
orçamento aprovado pelo Legislativo e todo 
um arcabouço legal posterior para conseguir 
executar as ações. Há critérios que são ne-
cessários, normas legais, órgãos de controle. 
Muitas vezes, fazemos críticas ao governo, 
quando na verdade não é culpa dele e sim 
desse emaranhado que torna as decisões 
mais morosas. 

Nova Fase – E como o senhor se sente neste 
emaranhado?
Darci Piana – Tive o privilégio de conviver 
com soluções de muitos problemas tanto na 
área empresarial, como nas entidades que 
estiveram e estão sob meu comando. Inclusi-
ve, na presidência de um grande time de fu-
tebol; no caso, o Paraná Clube. Ao longo dos 
anos, fui adquirindo conhecimentos de como 
lidar com cada situação, por mais espinhosa 
que se apresente. Mas especificamente aqui, 

RESUMO DA ENTREVISTA: Com sua peculiar maneira de agir, dis-
creto e dinâmico, o vice-governador Darci Piana aproxima tanto o 
empresariado do Palácio Iguaçu, como todos os demais setores com 
uma agenda sempre cheia e portas abertas onde ninguém sai sem 
uma solução ou resposta

como vice-governador do Paraná, tenho ten-
tado colaborar com o Governador, com os 
Secretários e com a equipe em geral para co-
locar em prática métodos que adotamos em 
nossas empresas. 

Nova Fase - O governador Ratinho Junior 
também vem da iniciativa privada. Isto ajuda?
Darci Piana – Soma-se aos objetivos que es-
tamos procurando, para uma dinâmica de 
acelerar e simplificar as decisões. O Estado 
tem que ajudar o empresariado e não atra-
palhar. 

Nova Fase – O senhor quer mais ações e me-
nos diálogo. É isto?
Darci Piana – Na minha visão de gestão, é 
fundamental avançar com soluções dinâmi-
cas para não perder esse ritmo que se aplica 
lá fora. Por exemplo: recentemente o gover-
no autorizou uma obra em torno de cinco 
quilômetros de duplicação da saída de Casca-
vel até o trevo do distrito de São João, numa 
área que está em expansão o setor industrial 
e tem o Parque de Exposições da Coopavel, 
onde se realiza o Show Rural. Foi uma decisão 
rápida que vai alavancar muito aquela região. 
Da mesma forma aconteceu com o Trevo Ca-
taratas, também em Cascavel, que aguardava 
uma solução há mais de 40 anos.

Nova Fase – Mas são investimentos altos e o 
Governo deve ter outras prioridades?
Darci Piana – A verdadeira função de um 
governo, é ajudar no desenvolvimento sem 
priorizar setores. Mas existem casos em que 
deve-se olhar com mais atenção para o em-
presariado, dando oportunidades de aces-
so com as devidas condições para ajudar a 
economia do Estado. Assim, eles vão gerar a 
demanda de mão de obra para o trabalhador 
paranaense.

Nova Fase – O que o senhor destaca nestes 
três anos de gestão?

Darci Piana – O principal, ao meu ver, foi co-
locarmos em ação um plano de desburocra-
tização. É uma corrida para fazer mais e mais 
rápido. Veja que, quando assumimos, havia 
mais de dois mil pedidos para abertura de 
aviários para criação de frangos para abate no 
Paraná. Liberamos todos. Hoje é automático. 
O interessado faz o pedido pela internet, o 
governo estabelece um prazo para autorizar. 
Se não cumprir, pode iniciar a implantação, fi-
cando o governo encarregado a fiscalizar pos-
teriormente. Isso está sendo aplicado não só 
na agropecuária, como na Junta Comercial, 
uma vez que hoje podemos abrir empresas 
em minutos. Estamos fazendo de tudo para 
digitalizar e tornar bem mais fácil a obtenção 
de respostas do governo.

Nova Fase – Diria que todos os setores estão 
alinhados com estas ações?
Darci Piana – Infelizmente ainda não. O go-
verno é muito grande. A gente começa, ago-
ra, a entender que tem uma máquina muito 
grande, que vem de anos com sistemas arcai-
cos que precisam aos poucos ser agilizados. 
Não tem como fazer tudo de uma vez só, va-
mos fazendo por setores. 

Nova Fase – Como identificar onde está o 
gargalo?
Darci Piana – No plano de governo, as pri-
meiras ações foram com o enxugamento da 
máquina, com redução de 29 para 15 secre-
tarias.  Assim, reduzimos um volume de de-
cisões que, antes, tinham que passar por vá-
rios segmentos. Da mesma forma reduzimos 
as autarquias, entidades que representavam 
segmentos semelhantes e assim procuramos 
na estrutura do governo, simplificar e agilizar 
as decisões.

Nova Fase – Um tema indigesto é o pedágio. 
Como está sendo tratado neste momento?
Darci Piana – Os pontos com os maiores con-
flitos já foram ajustados com o setor produti-
vo, com ativa participação do G7. Falta pouco 
para atender todos os interesses, que agora 
são pontuais. Vale destacar que o setor pro-
dutivo é o mais preocupado com os custos do 
pedágio e, ao mesmo tempo, com a estrutura 
das rodovias. Mas reconhece que a licitação 
vai transformar nosso Estado, com mais 3,5 
mil km de rodovias duplicadas, investimento 
no Porto de Paranaguá na ordem de R$ 1,2 
bilhão. Tudo isto é positivo.

DARCI PIANA - Vice-Governador do  
Paraná com atuação firme, desempe-

nha um papel estratégico na política e 
no setor empresarial como presidente 

da Fecomércio do Paraná

P I A N AP I A N A
UM VICE GOVERNADOR QUE GOVERNA

D A R C ID A R C I
ENTREVISTA
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"Sou pela reforma tributária total"
ANTONIO DENARIUM

Aos 57 anos, o empresário Antonio Denarium 
(PP), ocupa pela primeira vez um cargo públi-
co. O vice é Frutuoso Lins (PTC).
Denarium é especialista na área financeira e 
chegou a Roraima em 1991 para ser gerente 
titular de uma agência bancária. Em seguida, 
passou a empreender nos setores financeiro 
e agropecuário. Ele é o entrevistado da revis-
ta Nova Fase.

Como o senhor, resume os três anos como 
governador do Estado de Roraima?
Antonio Denarium:  Assumimos o Estado 
em meio a um alto grau de endividamento. 
Fizemos o primeiro trabalho de redução do 
custo da máquina pública, acabando com ex-
cessos, desperdícios e aplicando corretamen-
te o dinheiro público. Também fizemos uma 
ação de atração de novos investidores para 

Roraima para gerar emprego, renda e desen-
volvimento. 

O principal desafio é a energia elétrica?
Antonio Denarium:  Em setembro, o Minis-
tério da Economia deu aval para a construção 
do Linhão de Tucuruí para ligar Manaus a Boa 
Vista e assim, teremos energia em Roraima 
para colaborar com a economia do Brasil.

Os Estados vão perder ICMS. Como o 
senhor vê essa proposta do Congresso? 
Antonio Denarium: Temos que fazer uma 
ampla reforma tributária no Brasil, dando a 
possibilidade de o Estado atrair novos inves-
tidores, aquecer a economia e gerar receita 
para compensar o que vamos perder com a 
redução do ICMS do óleo diesel e da gasolina. 
Em Roraima, já aprovamos na Assembleia Le-

ENTREVISTA / GOVERNADOR DE RORAIMA

gislativa a Lei de redução do gás de cozinha, 
de 17% para 12%. O ICMS do diesel e da ga-
solina é de 25%. Tem Estado que cobra 34%. 

Na questão social, está tudo em paz com os 
presídios do Estado?
Antonio Denarium: Roraima será o primeiro 
Estado do Brasil que vai acabar com o déficit 
carcerário, com altos investimentos na polícia 
civil, na polícia militar, na polícia penal, como 
ocorreu em 2019, com a maior redução de 
assassinatos e crimes violentos, mantivemos 
a redução durante 2020 e 2021; graças ao 
trabalho efetivo do Governo com apoio Fe-
deral que tem equipado as nossas forças de 
segurança pagando salários em dia e fazendo 
novos investimentos. 

Como está a situação dos refugiados, em 
especial os venezuelanos? 
Antonio Denarium: Roraima é a única entra-
da por terra no Brasil de imigrantes da Vene-
zuela. Mas a fronteira foi fechada em março 
de 2020, por onde passavam em torno de 
1 mil refugiados por dia. Contamos com o 
apoio do Ministério da Defesa e do Exército 
com a Operação Acolhida que faz a triagem, 
o acolhimento e também os abrigos. Hoje nós 
temos em torno 6 mil acampados ou não vi-
vendo na fronteira e na capital. 

E como é a rotina deles? 
Antonio Denarium: Aqueles que não têm 
uma formação profissional, as crianças, as 
mulheres, idosos e os indígenas acabam 
ficando no Estado de Roraima e isso tem 
afetado o serviço público nos hospitais, nas 
escolas, na segurança pública e no sistema 
prisional. Enfim, em todos os setores nós 
temos uma grande quantidade de venezue-
lanos presente e o Governo do Estado tem 
feito da forma que é possível o atendimento.

Atrair indústrias e fomentar negócios. O que 
o senhor, espera de Roraima para os próxi-
mos anos?
Antonio Denarium: Estamos fazendo regu-
larização fundiária, ambiental e energética, 
atraindo investidores de todo o Brasil além 
de valorizar todos que estão em Roraima. 
Crescemos mais de 50% da área plantada de 
milho, soja, feijão e arroz e com esse trabalho 
somos avaliados como o 2° maior crescimen-
to do PIB do Brasil. Isto diz bem o que esperar 
do Estado para os próximos anos. 

RESUMO DA NOTÍCIA: Em três anos, ele promoveu os 
maiores programas de investimento da história do Esta-
do de Roraima com rodovias asfaltadas, recuperação de 
estradas, construção de pontes, reformando, construindo 
e revitalizando escolas e atraindo investidores

O senhor é candidato à reeleição?
Antonio Denarium:  Sim. Sou pré-candidato 
à reeleição de 2022.

O que o senhor pretende fazer por Roraima, 
se for reeleito?
Antonio Denarium: Em três anos promove-
mos os maiores programas de investimento 
da história de Roraima, com rodovias asfal-
tadas, recuperação de estradas, construção 
de pontes, reformando, construindo e revi-
talizando escolas, além da regularização fun-
diária. Com os entraves fundiário, ambiental 
e de energia elétrica resolvidos, vamos focar 
na geração de emprego, renda e desenvolvi-
mento. Somos nota A em capacidade de pa-
gamento, temos condições para novos inves-
timentos e todas as ações necessárias serão 
feitas para que o Estado de Roraima se torne 
um modelo para todo o Brasil. Estamos tam-
bém reestruturando o sistema de saúde para 
garantir boa qualidade de vida. 

A nível nacional, quais as chances de reelei-
ção do presidente? 
Antonio Denarium: O presidente Jair Bolso-

naro tem toda a chance de ser reeleito. Ele 
é um homem sério, honesto, trabalhador e 
está reconstruindo o Brasil também. Estou 
filiado no PP (Partido Progressista) e o Presi-
dente Jair Bolsonaro está avaliando qual par-
tido ele vai se filiar.

Independente de Partido, o senhor, apoia a 
reeleição do Presidente Bolsonaro? 
Antonio Denarium: Em recente visita do Pre-

sidente em nossa Capital, falei para ele que o 
Partido Progressista (PP) está de portas aber-
tas para ele se filiar e ser reeleito para Presi-
dente da República. Particularmente, tenho 
certeza e confiança que o Bolsonaro será re-
eleito e que irá fazer um segundo mandato 
muito melhor do que o primeiro, assim como 
eu também como pré-candidato, se for ree-
leito, espero fazer em Roraima.

GOVERNADOR - Antonio Denarium, re-
cebeu o jornalista José Ivaldece Pereira, 
editor da revista Nova Fase

GOVERNADOR - Antonio Denarium, José 
Ivaldece Pereira e Secretário da 

Agricultura, Aluízio Nascimento da Silva

RORAIMA - Para o governador Antonio Denarium, um Estado que tem muito a oferecer e a crescer na economia e qualidade de vida
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Numa época em que a nossa Democracia 
ainda estava engatinhando, Cascavel era 
uma das cidades que mais avançava em no-
mes que fortaleciam a boa política do Para-
ná e que foram consagrados pela história 
política.
Quando Governador do Paraná, foi a cida-
de que mais visitei e me sinto honrado em 
poder atender os pleitos da sociedade, as-
sim como levei muitos cascavelenses para a 
estrutura governamental. Alguns seguiram 
na vida pública, outros retornaram com 
mais força. 
Agora, vejo Cascavel se agigantando, con-
quistando espaços importantes que se des-
tacam no Paraná, no  Brasil e no mundo. 
Meus sinceros parabéns para os que chega-
ram antes e para aqueles que continuam na 
saga por uma sociedade justa, trabalhadora 
e com foco no futuro. 
Feliz aniversário, Cascavel!

Senador: 
Alvaro Dias

Feliz aniversário

CASCAVEL 70 ANOSCASCAVEL 70 ANOS

Sem determinação, união e muita garra a hu-
manidade não teria alcançado tantas conquistas 
e tudo estaria por fazer. A cidade de Cascavel e 
seus cidadãos, mulheres e homens que batalham 
juntos a cada dia, também são símbolo dessa luta 
incessante por dias melhores para nós, nossos fi-
lhos, netos e gerações que virão depois de nós.
Bela e forte, Cascavel chega aos 70 anos como 
um município pujante, focado e firme em dire-
ção a um futuro ainda mais vibrante! Ninguém 
duvida disso! 
Como deputada federal de todos os paranaen-
ses, não esqueço de Cascavel, cidade que des-
perta em mim um sentimento de alegria, pois 
sei que também as mulheres escreveram seus 
nomes nesta linda história de sucesso. Para 
elas, para eles, para todos que fazem de Cas-
cavel uma cidade que trata os seus com res-
peito, buscando oferecer a melhor qualidade 
de vida, nossos votos de muitas felicidades.  

Feliz aniversário!
Deputada Federal: 
Christiane Yared

Feliz aniversário
CASCAVEL 70 ANOSCASCAVEL 70 ANOS

Foto:Nery Cardoso Foto:Nery Cardoso
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O Sr. levou o nome de Cascavel na Expo 
2020, em Dubai. Como foi a maior feira do 
planeta?
Prefeito Paranhos: Dubai é uma cidade cons-
truída artificialmente no meio do deserto e 
que não tem outro sentido a não ser o ne-
gócio. Aliás, a cidade é um escritório mundial 
do negócio, até porque o turismo de lá não 
é tão atrativo, é uma região quente, descon-
fortável. Então cumprimos o nosso compro-
misso que era explicitar a dimensão da nos-
sa região e da nossa cidade naquilo que nós 
produzimos e encontrar os interesses. Eles 
têm muito dinheiro, mas não têm capacida-
de de produção e isso nós temos bastante. 
E também porque vender mais para eles é 
vender mais para o mundo. São negócios que 
trazem a injeção financeira na nossa região 
e por consequência a circulação de renda e 
principalmente a geração de emprego, pois 
ao nos comprometermos a gerar mais produ-
ção, temos que contratar mais mão de obra, 
criar novos turnos e a economia cresce, gera 
empregos, renda, etc.

Em termos de resultados, o que Cascavel 
pode esperar desses contatos feitos?
Prefeito Paranhos: Ao inserir Cascavel de 
forma oficial num encontro com 190 países 
e mostrar o nosso potencial, nossos produtos 
e o que a região está produzindo, deixamos 

bem claro a nossa capacidade de negociar 
não só com os países árabes, mas com todos. 
Isto será possível com um escritório de repre-
sentação aberto, que irá nos auxiliar através 
da INVEST PARANÁ em parceria com os mu-
nicípios do Estado. A prefeitura não compra 
e nem vende diretamente para eles, mas 
temos que motivar. Então agora nós vamos 
apresentar ao setor produtivo as nossas re-
ferências àquilo que nós deixamos de portas 
abertas em Dubai.

Em termos práticos, o que Cascavel pode es-
perar após essa participação na Expo 2020?
Prefeito Paranhos: Oficialmente aumentar 
o número de produtos, inclusive agregando 
valor em itens já transformados e isso será o 
nosso grande desafio. Chega de exportar pro-
dutos  in natura.

De que forma o comércio internacional que 
Cascavel tem participação expressiva, pode 
refletir nas questões sociais da cidade?
Prefeito Paranhos: Quando aumentamos os 
negócios, vamos precisar de mais pessoas 
trabalhando, assim como novos projetos do 
setor produtivo e criar novos turnos. De mi-
nha parte, desejo uma cidade trabalhando 
sete dias por semana e isso vai aumentar o 
número de emprego e renda, mais arrecada-
ção e obras públicas para uma melhor quali-

dade de vida com saúde, educação, esporte, 
lazer, segurança e tantos outros que a socie-
dade precisa.

Cascavel completa 70 anos e o senhor cinco, 
como prefeito. Que avaliação o senhor faz 
de sua gestão?
Prefeito Paranhos: A minha avaliação é mui-
to positiva. Conseguimos uma parceria com o 
setor organizado, com entidades, com o setor 
produtivo e contamos com apoio da popula-
ção. Seguimos rigorosamente o programa de 
governo, que chamamos de “Governo Hori-
zontal”. Tanto é que saímos da sexagésima 
posição e chegamos à quarta cidade em in-
fraestrutura. Isso representa um salto extra-
ordinário e reconhecido com o prêmio da TV 
Band junto com o instituto Áquila, que con-
templa Cascavel em primeiro lugar no Paraná 
em cinco pilares: saúde, educação, transpa-
rência e eficiência na gestão, infraestrutura 
e desenvolvimento. Dá para sentir com isso, 
que Cascavel de fato consolida aquilo que 
eu sempre defendi: que o governo tem que 
ser horizontal. Como destaques de obras 
mais importantes, elas são boas quando vão 
ao encontro com a necessidade das pessoas 
dos bairros, do interior e até da área central. 
Quando nós somos premiados na média e 
conseguimos ficar em primeiro lugar, juntan-
do as notas dos pilares apresentados, é a con-
solidação de fato que se trata de um governo 
horizontal. Reafirmo que nós não ganhamos 
apenas um prêmio em destaque na infraes-
trutura ou na saúde. Estamos em primeiro 
lugar juntando as notas de todos os pilares e 
é por isso que agradecemos a confiança da 
sociedade e temos a certeza que estamos no 
caminho correto.

Especificamente na saúde e educação que 
foram seus motes de campanha; o senhor 
está satisfeito?
Prefeito Paranhos: Sim. Além de ter refor-
mado mais de 74 escolas, ter construído e 
equipado nove, ampliado o número de alu-
nos, dado mais volume e qualidade para a 
merenda, vamos continuar focados para ficar 
entre os três municípios do Brasil na premia-
ção que vai acontecer em Brasília. Aqui já 
ficamos em uma situação bem privilegiada 
graças a Deus. Crescemos na nota do IDEB 
e isso também nos favorece. Temos hoje um 
parque educacional com 117 escolas novas e 
transformadas, com móveis novos em uma 
nova concepção, programas novos como a 
robótica, aumentamos o tempo integral e 
isso tudo é muito importante. Na saúde foi 
o município do Brasil que mais aumentou a 
atenção básica: nós saímos de 50,22% de co-
bertura e chegamos a 87% e isso é mais um 
motivo que fez com que nós ficássemos entre 
os primeiros colocados.

O que gostaria de ser lembrado, quando 
deixar a Prefeitura?
Prefeito Paranhos: Como o prefeito que in-
vestiu em todos os seguimentos da estrada 
rural aos bairros. Nós fizemos 22 avenidas no-
vas, (Chavantes, Gralha Azul, Interlagos, Papa-
gaios, Leonardo da Vinci, Piquiri...) quanto as 
estradas rurais, vamos passar de 300 km de 
pavimentação, tiramos a burocracia facilitan-

do abertura de empresas e agora vamos lan-
çar em novembro um programa onde serão 
abertas empresas em cinco minutos. Gostaria 
de ser lembrado pelas obras estruturantes no 
município, além daquelas com a nossa capa-
cidade em parceria com a iniciativa privada 
junto com o Governo Federal e o Governo 
do Estado, fazendo obras em todos os cantos 
da cidade. Mas fica a critério do povo. Se for 
lembrado como um prefeito que olhou para 
todos os seguimentos do município, só vai es-
timular e aumentar minha responsabilidade 
como gestor público, pois ainda tenho muito 
tempo para continuar.

O senhor, trocaria a prefeitura por uma can-
didatura em 2022 nas eleições para Assem-
bleia Legislativa, Deputado Federal, Sena-
dor ou Vice-Governador?
Prefeito Paranhos: Eu me preparei para ser 
o prefeito da cidade e os dois mandatos me 
dão a condição de estar preparado para um 
desafio estadual e federal. Faço política e 
acredito nela, nos programas de políticas 
públicas e sou um gestor público, fiz uma 
faculdade de gestão pública e estou com o 
nome à disposição. Mas a minha prioridade é 
evidentemente a cidade de Cascavel, na qual 
fui eleito. Se eu for convocado para outro de-
safio, tem que incluir alguns benefícios para 
Cascavel, que me deu o mandato, e a oportu-
nidade de trabalhar pelo povo.

Qual sua mensagem para Cascavel que 
completa 70 anos neste mês de novembro?
Prefeito Paranhos:  Uma mensagem de oti-
mismo e confiança em nosso futuro. Somos 
privilegiados por moramos numa das princi-
pais cidades em desenvolvimento do Brasil 
e com um PIB considerável. Mas também 
temos problemas e devemos ficar atentos, 
buscar soluções. Acordo todas as manhãs 
agradecendo a Deus pela nossa população 
e pelo trabalho da nossa equipe composta 
por quase dez mil dedicados servidores. Es-
tamos a cada momento removendo gargalos, 
como foi a reforma total do aeroporto. Se me 
permite, vou abrir um espaço para agrade-
cer o apoio da (Itaipu Binacional) que liberou 
recursos e hoje está entre os melhores ae-
roportos do Brasil. Agradecer ao Govenador 
Ratinho Junior que teve sensibilidade e aten-
deu pleitos dos vereadores, dos deputados, 
senadores, das entidades e modestamente 
de nossa parte pelo viaduto Cataratas, uma 
obra aguardada por 40 anos e de suma im-
portância para todos. Focamos na infraes-
trutura, crescemos na saúde e na educação, 
tiramos a burocracia, geramos emprego e a 
nossa população é de fato a grande respon-
sável por isso tudo. Então, vamos continuar 
cada vez mais unidos e criar ainda mais opor-
tunidades em todos os setores, que é o prin-
cipal dever de uma prefeitura.

Entrevista 
Leonaldo Paranhos: 
Prefeito de Cascavel

COMITIVA - Prefeito Paranhos ao lado do governador Carlos Massa nas palestras e apresentações do Paraná na Feira de Dubai

DUBAI - No meio do deserto, surge uma das cidades mais planejadas da história e com toda a estrutura montada especial para negócios

CASCAVEL - No Oeste do Paraná, uma cidade que converge grande parte do agronegócio do Brasil, pronta para receber investidores

CASCAVEL
Apresentada ao 

mundo na Feira de Dubai

CASCAVEL
Apresentada ao 

mundo na Feira de Dubai

Foto: José Ivaldece Pereira
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CASCAVEL 70 ANOSCASCAVEL 70 ANOS
O MELHOR ESTÁ ACONTECENDO AGORA
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ORIGENS
A cidade de Cascavel começou a se formar 
em 28 de março de 1930 na Encruzilhada dos 
Gomes, junção de estradas tropeiras e erva-
teiras. Ao contrário do que acredita o senso 
comum, a cidade não começou no Cascavel 
Velho, mas ao redor do Marco Zero, monu-
mento localizado na Praça Getúlio Vargas.
As estradas que partiam da Encruzilhada (a 
Oeste rumo a Foz do Iguaçu e a Leste para 
Catanduvas) se formaram com a decisão da 
geografia militar de transferir para o divisor 
de águas o trajeto da Estrada Estratégica pro-
posta em 1888. Abrindo uma picada desde 
a atual Laranjeiras do Sul, a missão militar 
chefiada pelo sargento José Joaquim Firmino 
cortou dezenas de rios e riachos, obstáculos 
que dificultariam construir uma estrada rapi-
damente e com recursos limitados pelo en-
dividamento. 
Os estrategistas militares calcularam que era 
perfeitamente possível estender os fios do 
telégrafo em linha reta entre Guarapuava e a 
Colônia do Iguaçu (atual Foz do Iguaçu), mas 
a Estrada Estratégica deveria ser construída 
levando em conta o divisor de águas.
Com isso, o trajeto da estrada foi alterado 
para o Norte. Essa é a primeira origem ge-
ográfica da futura cidade de Cascavel. A se-
gunda veio em 1895, com uma ampla estrada 
ervateira carroçável aberta pelo empreiteiro 
Augusto Gomes e seus filhos. Ao cruzar a es-
trada militar, dividindo-a nos sentidos Leste e 
Oeste, será a origem da atual BR-467. Cruza-
va também a chamada estrada da Roça, ori-
gem da atual BR-369. 
Formava-se ali a Encruzilhada dos Gomes, 
que era apenas um cruzamento das trilhas 
e ninguém supunha que um dia viesse a dar 
início a uma cidade. A pergunta-chave é: por 
que uma cidade ou vila era considerada im-
praticável naquele ponto do Médio-Oeste?

POVOAÇÕES ERAM PROIBIDAS
A região de Cascavel estava localizada em 
área de obrages, cujos proprietários proibiam 
que os mensus (os trabalhadores paraguaios 
das empresas ervateiras) se estabelecessem 

com moradia ou iniciassem povoações.  
Júlio Nuñez (filho de Pedro Nuñez, sócio de 
Lázaro Gibaja) narra no livro Iviraretá que os 
governantes argentinos tinham o hábito de 
repartir as terras entre amigos e partidários 
sem providenciar a necessária medição. Os 
problemas resultantes desse descuido leva-
ram à proibição de “toda povoação perma-
nente nos ervais, desalojando-se as estabele-
cidas anteriormente”.
Só em 1905, quando o Paraná começa a to-
mar conta e impor suas leis no território os 
antigos pousos ervateiros passaram a ser o 
embrião de futuras cidades. 

Cascavel, por exemplo, só começaria a se for-
mar 35 anos depois da construção da Estrada 
da Erva-Mate da família Gomes, depois de 
duas revoluções que definiram como estraté-
gico aquele ponto até então ignorado pelos 
viajantes, que passavam e não ficavam. 

DUAS REVOLUÇÕES
A primeira revolução se deu entre 1924 e 
1925 e definiu de uma vez por todas a impor-
tância estratégica do Oeste paranaense. O 
movimento é historicamente referido como 
“Revolução Paulista”. Nessa época, os revo-
lucionários expulsos de São Paulo ocuparam 
o oeste do Paraná por sete meses e tanto 
as tropas federais quanto os revolucionários 
acamparam no Cascavel Velho, onde a família 
de Antônio José Elias já vivia, com plantações 
e criações, desde 1922.
O lugar era conhecido como Cascavel Velho 
porque a família se instalou em setembro de 
1922 no antigo pouso tropeiro/ervateiro jun-
to ao Rio Cascavel, onde o francês Domingo 
Barthe tinha desde 1901 uma invernada para 
seus cavalos de montar e puxar carroças.
A segunda revolução se deu em 1930, quan-
do a Aliança Liberal foi derrotada nas urnas 
e virou a mesa, não aceitando o resultado, 
dando início ao movimento que derrubou o 
presidente Washington Luiz e acabou com a 
Velha República. 
José Silvério de Oliveira não tinha planos de 
se instalar no Oeste do Paraná, embora des-
de 1923 já trabalhasse em terras arrendadas 
junto à Encruzilhada dos Gomes. Ali, um ba-
nhado com feras e macacos, ele só criava por-
cos e plantava milho. 
Adepto de Vargas e da Aliança Liberal, Silvério 
sofreu perseguições políticas após a derrota 
nas eleições de 3 de março de 1930, no lo-
cal onde morava – Pouso Alegre, próximo a 
Guarapuava –, e foi assim que decidiu fixar 
residência na Encruzilhada dos Gomes. Partiu 
seguido pelos amigos e parentes que o acom-
panhavam nos trabalhos de criação e lavoura, 
chegando no dia 28 de março de 1930 para 
dar início à cidade de Cascavel.

Surgiu com revoluções e estradas
CASCAVEL 70 ANOS

MISTÉRIO QUE PERMANECE 
Há indicações fortes de que o local já estava 
cogitado para receber uma cidade devido à 
sua privilegiada situação geográfica. A pro-
fessora Ottilia Schimmelpfeng, filha do co-
ronel Jorge Schimmelpfeng, prefeito de Foz 
do Iguaçu, deu pistas de que o local desde os 
anos 1920 já era cogitado pelas autoridades 
como uma futura cidade.
Ao acampar pela Encruzilhada, em 1922, du-
rante a noite, ela, então com 15 anos, ouviu 
urros de feras e gritaria de macacos. Nessa 
época, a família de Antônio José Elias já es-
tava iniciando atividades no Cascavel Velho.
Ottilia, nessa viagem levada pelo pai a Curiti-
ba, onde iniciaria estudos para o magistério, 
queixou-se ao coronel Jorge: “Mas que lugar 
horrível!” 

– Talvez a gente venha morar aqui – respon-
deu o coronel. Ela se assustou e disse: – O 
quê? Na terra dos macacos? 
O coronel Jorge respondeu: – Você está en-
ganada, minha filha. Aqui vai crescer uma 
grande cidade. 
Oito anos depois a previsão do experiente 
militar começava a se confirmar: em março 
de 1930 o patriarca José Silvério de Oliveira 
se instalou ali e iniciou a saga cascavelense.
Os historiadores se perguntam se o coronel 
Jorge era mesmo um profeta ou se, mais pro-
vavelmente, já sabia da existência de planos 
para criar a cidade de Cascavel. Esse é um 
mistério que os historiadores ainda não con-
seguiram esclarecer.

A Encruzilhada dos Gomes, que praticamente deu início a Cascavel, hoje representada pelo monumento Marco Zero, na Praça Getúlio Vargas

José Silvério de Oliveira arrendou a região 
da Encruzilhada para plantar milho e criar 
suínos. A revolução de 1930 lhe deu a pro-
priedade sobre a área, passando a oferecer 
lotes a parentes e amigos para iniciar a for-
mação da cidade

Em 1922, levando a filha Ottilia em seu automóvel 
para estudar em Curitiba, o coronel Jorge Schimmelpfeng 

previu que uma grande cidade surgiria na Encruzilhada

Um trabalho do historiador ALCEU SPERANÇA com fotos de marquivo
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CASCAVEL Uma cidade vitoriosa
DÉCADAS DE 1950 - 1960

DÉCADA DE 1961 - 1970

1 José Neves Formighieri - 2 Helberto Schwarz - 3 Octacílio Mion - 4 Logotipo do Jornal 
Correio d’Oeste 

1961 – 1970 -  1 Prefeitura em chamas - 2 Odilon 
Reinhardt - 3 Usina Hidrelétrica do Rio Melissa

Devedores de impostos dirigem-se ao prefeito Octacílio 
Mion em 1961 para declarar as dívidas perante o Municí-
pio e ajudar a salvar a prefeitura das cinzas.
Inaugurada em 1962 a Usina Hidrelétrica do Rio Melissa.
1963: com o ano de seca e vendo os agricultores explo-
rados, padre Luiz Luíse cria a Cooperativa Consolata, no 
distrito de Cafelândia.
Promotor público Odilon Reinhardt é eleito para a Prefei-
tura em 1964. 
Geadas em 1965 põem fim ao projeto de fazer de Cascavel 
um centro produtor de café.
Arquiteto Gustavo Gama Monteiro elabora o Plano Diretor 
de Cascavel em 1966.
Município cria em 1967 o Plano de Incentivo à Industria-
lização.
O prefeito Octacílio Mion se reelege em 1968, ano em que 
a BR-277 foi concluída. Câmara cria em 1969 comissão 
para conquistar o ensino superior.
Mecanização da soja tem início em 1970, ano em que foi 
criada a Coopavel.

Em janeiro de 1951, Getúlio Vargas assumia 
pela segunda vez a Presidência do Brasil e 
fortalecia seus adeptos em Cascavel, que se 
mobilizaram para evitar que a vila se tornasse 
distrito de Toledo. 

Em 14 novembro era criado o Município de 
Cascavel.
Elege-se em 9 de novembro de 1952 o pre-
feito José Neves Formighieri, o primeiro do 
Município, instalado em 14 de dezembro. 

Sem recursos, o prefeito pagava os servidores 
com dinheiro do bolso. 

COMEÇA A AVIAÇÃO COMERCIAL EM 1953 
Tarquínio Santos cria a Associação Rural de 
Cascavel, origem do cooperativismo. Prefei-
tura distribui soja para plantio. Vem a públi-
co o primeiro jornal de Cascavel – Correio d’ 
Oeste, de Celso Sperança. O vereador Adeli-
no Cattani é assassinado.
Criada a Comarca de Cascavel em 1954, ano 
também do início da cidade planejada de Mu-
nhoz da Rocha, que poderia inviabilizar Cas-
cavel. Suicídio de Vargas causa consternação 
na cidade.

Ano de forte geada, em 
1955 o vereador Donato 

Matheus Antônio é 
assassinado no interior. 

Surge em 1956 o Colégio Rio Branco, do pro-
fessor Antônio Cid, origem do Colégio Maris-
ta. Elege-se o prefeito Helberto Schwarz.
Em 1957 é criado o Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora. Vereador Alir Silva denuncia ao 
Brasil a Gangue da Terra, que esbulhava os 
posseiros com manobras cartoriais e jagun-
ços armados.
Atritos entre o prefeito Schwarz e Alir Silva 
levam ao fechamento da Câmara em 1958. A 
Câmara pediu intervenção militar.
Cascavel recebe serviço de telefonia automá-
tica em 1959.
Criada a Acic em 1960. Em 12 de dezembro, 
depois de muitas brigas entre Prefeitura e Câ-
mara, o prédio da Prefeitura sofre incêndio 
criminoso.

1 Jacy Miguel Scanagatta - 2 Ernesto Geisel recebe troféu Cascavel de Ouro - 3 Danilo 
Galafassi - 4 Cascavel Esporte Clube, campeão paranaense de futebol

Em 1971 é organizado o transporte coletivo 
urbano e começa a Era da Soja.
Fecivel, futura Unioeste, passa a funcionar 
em 1972.
Em 1973, criado o 2º Grupamento de Fron-
teira do Exército e inaugurado o Autódromo.
Eleição dos vereadores Paulo Marques para 
a Câmara Federal e Fidelcino Tolentino para 
a Assembleia Legislativa, em 1974. Projeto 
Cura dá início a importantes transformações 
urbanas.
Fortes geadas em 1975 e caos na indústria 
madeireira, cujo ciclo se esgota.
Em 1976, mais geadas e a proposta de criar 
o lago artificial para abastecimento de água. 
Elege-se o prefeito Jacy Miguel Scanagatta.
Inaugurada em 1977 a pavimentação do tre-
cho Cascavel ─ Toledo da BR-467, com a pre-
sença do presidente Ernesto Geisel.
Terrível seca em 1978 derruba a produção de 
arroz e soja. Assassinato do secretário muni-
cipal Danilo Galafassi.
Em 1979 foi criada a Codevel. Mortes sen-
tidas: Luiz Picoli, em acidente, e o jornalista 
Antônio Heleno, do jornal Fronteira do Igua-
çu, a tiros.
Instalada a Arquidiocese de Cascavel em 
1980, ano em que se inicia um forte ciclo de 
protestos dos agricultores contra o governo 
ditatorial. Cascavel EC vence o Campeonato 
Paranaense de Futebol.

Sindicatos Rural Patronal e dos Trabalhadores Rurais de Casca-
vel decidem se unir em 1981 para protestar contra a desastro-
sa política agrícola da ditadura. 
Presidente João Figueiredo lança em Cascavel projetos de 
agrovilas e eletrificação rural em 1982, para desfazer as más 
impressões dos agricultores. Eleição do prefeito Fidelcino To-
lentino.
Maxidesvalorização do cruzeiro imposta pela ditadura em 
1983 põe a Coopavel à beira da extinção e ameaçando a agri-
cultura de falência.
Mais secas fortes em 1984, ano em que é criado o MST em 
manifestação no centro de Cascavel. Ruralistas de 30 muni-
cípios sugerem a reforma agrária, com o reassentamento de 
agricultores nos latifúndios inexplorados.
Crise na Coopavel estoura em 1985. Secretaria de Estado da 
Agricultura denuncia a descapitalização e proletarização dos 
pequenos produtores rurais.
Caravana com 400 integrantes vai a Brasília em 1986 para exi-
gir a criação da Universidade Federal do Oeste, negada pelo 
governo.
Criada a Universidade do Oeste estadualizada em 1987.
Eleição do prefeito Salazar Barreiros em 1988, ano em que o 
Parque Danilo Galafassi e o Lago Municipal de Cascavel foram 
unificados, dando origem ao Parque Ecológico Paulo Gorski.
Inaugurado em 1989 o Hospital Regional Anita Canet, hoje 
Hospital Universitário.
Promulgada a Lei Orgânica do Município em 1990.

DÉCADA DE 1981 - 1990

década de 
1971 - 1980

1 Fidelcino Tolentino - 2 Salazar Barreiros
3 Colheitadeira queimada em protesto dos agricultores
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CASCAVEL lutou para não desaparecer
Se dependesse dos planos do governo impe-
rial e da Primeira República, a cidade de Cas-
cavel jamais teria existido. Os planos iniciais 
para ligar Curitiba ao Rio Paraná passavam ou 
pela margem do Rio Iguaçu ou do Piquiri. Se 
os planos ferroviários daquela época prospe-
rassem, mesmo que Cascavel surgisse estaria 
destinada a ser apenas uma vila secundária e 
inexpressiva. 
Fatores geográficos, históricos e a união da 
comunidade, entretanto, fizeram a diferença 
para impor a cidade como a principal da re-
gião Oeste. Na geografia, o divisor de águas 
puxou a Estrada Estratégica, que seguia linha 
reta até Catanduvas, para o Norte. O traçado 
da ferrovia, paralelo ao Rio Piquiri, para o Sul. 
Na história, Cascavel ainda era uma vila com 
meia dúzia de casas quando chegou ao ponto 
jamais imaginável, ainda no início da década 
de 1940, de ser até ser cogitada como capital 
do Território Federal do Iguaçu, muito antes 
da criação do Município, que também pare-
cia impossível, pois não havia sequer como 
arrecadar impostos suficientes para manter 
uma prefeitura. A sede do distrito de São João 
tinha mais população que a vila de Cascavel. 
No entanto, a união da comunidade evitou 
que Cascavel fosse um distrito de Toledo.
A trama de eventos que gerou a transforma-
ção de Cascavel em cabeça de Região Me-

tropolitana começou de fato com a II Guerra 
Mundial. Em apressada corrida pelas instala-
ções militares do Sul, o general Emílio Lúcio 
Esteves, comandante da 5ª Região Militar, di-
rigia-se à Companhia Isolada de Foz do Igua-
çu e ao passar pela minúscula vila de Casca-
vel, examinando dados estratégicos, afirmou 
que o lugar “será no futuro um grande centro 
regional” (Alípio de Souza Leal, Rudimentos 
Históricos).

CARROÇAS FORAM PROIBIDAS
No entanto, até a metade dos anos 1940 
Cascavel continuava uma pequena vila quase 
estagnada. Até a principal atividade de seus 
colonos – vender os excedentes coloniais 
nos portos do Rio Paraná – foi estrangulada 
pela proibição do tráfego de carroças imposta 
pelo interventor Manoel Ribas em 1935. 
Como as ferrovias propostas desde o Império 
nunca vieram, permitir o tráfego de carroças 
significava arruinar as estradas por onde os 
caminhões carregados com madeira, gêneros 
alimentícios e criações precisavam passar.
Quem assinalou a importância estratégica de 
Cascavel já no curso da II Guerra, quando foi 
criado o Território Federal do Iguaçu, foi o en-
genheiro militar e futuro general Luiz Carlos 
Pereira Tourinho. 
Encarregado de construir as instalações do 1° 

Batalhão de Fronteira, em Foz do Iguaçu, ele 
narrou em suas memórias que em 1943 foi 
procurar em casa o interventor do território, 
João Garcez, tentando evitar que Laranjeiras 
do Sul fosse a capital do Território Federal do 
Iguaçu:
“Expus-lhe a magnífica situação de Cascavel, 
chapadão apropriado para ali assentar gran-
de cidade, com possibilidade de obter água 
potável por gravidade. Bastaria então, para 
povoar o Oeste com rapidez, construir as 
estradas Cascavel-Guaíra e Cascavel-Foz do 
Iguaçu”.

TOLEDO CRESCEU E APARECEU
Em 1946, dirigentes e peões da companhia 
Maripá chegaram à região, abastecendo-se 
em Cascavel de combustível e alimentos – su-
ínos, inclusive. Dirigiam-se ao arroio Toledo, 
onde iniciaram uma importante cidade, a ri-
gor um “departamento” da empresa gaúcha. 
Em 1951, a vila de Toledo já era mais populo-
sa e sua economia concentrava as atividades 
da antiga Fazenda Britânia, adquirida pela 
empresa. 
Maripá obteve do governador Bento Munhoz 
da Rocha o compromisso de criar o Município 
de Toledo, que sequer era distrito de Foz do 
Iguaçu. O Distrito era Cascavel, mas foi tudo 
acertado para Toledo ser o Município e Cas-
cavel passaria a ser seu distrito.
O enfermeiro Antônio Alves Massaneiro des-
cobriu a trama em Curitiba e voltou para mo-
bilizar a comunidade no sentido de também 
criar o Município de Cascavel. Mesmo sem 
as mínimas condições de se manter, com o 
apoio da indústria madeireira e do comércio, 
os cascavelenses pressionaram fortemente 
o governo e a Assembleia Legislativa, con-
seguindo criar o Município de Cascavel, que 
mesmo criado em 14 de novembro de 1951 
jamais recebeu os recursos prometidos para 
a instalação do Município, ocorrida em 14 de 
dezembro do ano seguinte.
Depois disso, ocorreram várias tentativas de 
desviar a rodovia federal para que seguisse 
de Catanduvas a Toledo, sem mais passar 
pela cidade de Cascavel. O prefeito José Ne-
ves Formighieri, corajosamente, levantou-se 
contra essas manobras, mas quase foi venci-
do quando o governo decidiu criar a Cidade 
Munhoz da Rocha, uma cidade planejada, 
atrativa e cheia de inovações, localizada no 
território municipal de Cascavel para ser uma 
cidade do futuro.

CIDADE UNÂNIME
Com a Cidade Munhoz da Rocha, Cascavel 
perderia os benefícios de sua localização es-
tratégica de principal entroncamento rodovi-
ário do Médio-Oeste. Uma série de circuns-
tâncias políticas, motivadas pela ambição de 

DESAFIOS INCESSANTES

Bento Munhoz de vir a ser no futuro presi-
dente do Brasil ou seu primeiro-ministro, mas 
principalmente a reeleição de seu adversário, 
Moysés Lupion, ao governo do Estado, leva-
ram ao fracasso o projeto da cidade-modelo 
que arrastaria para si as forças dinâmicas do 
Oeste, esvaziando Cascavel.
Em suas memórias, Moysés Lupion declarou 
seu orgulho por ter recebido votação unâni-
me em uma cidade nas eleições para o go-
verno do Estado, em 3 de outubro de 1955. 
A cidade era Cascavel. Logo que assumiu o 
governo ele deu fim à Cidade de Munhoz da 
Rocha. 
Com máquinas e equipamentos abandona-
dos, o prefeito José Neves Formighieri foi 

para lá com sua equipe e trouxe o que pôde 
para Cascavel, até a fiação elétrica e os postes 
de iluminação. 
Usando o poder do voto, os cascavelenses 
contornaram a principal ameaça ao seu fu-
turo. Com união, haviam impedido Toledo 
de ter Cascavel como distrito, em 1951, con-
tornaram a ameaça de ter a rodovia federal 
desviada para lá em 1954 e evitaram que 
ela virasse uma cidade-fantasma em 1955, 
vencendo a cidade planejada de Munhoz da 
Rocha.
Foi por desunião da própria comunidade, po-
rém, que Cascavel sofreu um golpe fortíssimo 
em dezembro de 1960, quando a Prefeitura 
foi destruída por um incêndio criminoso às 

Mapa composto pela Secretaria do Planejamento de Cascavel mostra o Patrimônio Velho 
(quadrilátero de linhas em vermelho) e a Encruzilhada dos Gomes – a junção das linhas 
verdes, que eram as trilhas da época. O Cascavel Velho não fazia parte da cidade

A Cidade Munhoz da Rocha foi planejada para ser a capital do Oeste: Não fosse a rápida ação dos pioneiros, seria um verdadeiro 
pesadelo para Cascavel, que quase virou pó

vésperas da posse do prefeito Octacílio Mion.
Diante da tragédia, a comunidade voltou a se 
unir: até devedores de impostos que jamais 
haviam pagado qualquer importância ao Mu-
nicípio, foram sobre as cinzas declarar que 
pagariam os valores sonegados. 
Em 1962, dez anos depois da criação do Mu-
nicípio, Cascavel já era considerada a cidade 
que mais se desenvolvia no Brasil. Quarenta 
anos depois de o coronel Jorge Schimmelp-
feng declarar que na velha Encruzilhada dos 
Gomes cresceria uma grande cidade.  Aos 70 
anos de existência municipal, as previsões 
(ou profecias) do coronel e do general Emílio 
Esteves para Cascavel se confirmaram plena-
mente.

Foto: Nery Cardoso
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CASCAVEL Afirma-se como a metrópole do Oeste
COLOCANDO O PE NO SECULO XXI

Deputado Edi Siliprandi propõe em Brasília 
plebiscito para a criação do Estado do Iguaçu 
em 1991, ano em que também começam as 
obras da Estrada de Ferro Paraná Oeste, en-
tre Guarapuava e Cascavel.
Reeleito em 1992 o ex-prefeito Fidelcino To-
lentino. Inaugurado o Kartódromo.
Criação da Vara da Justiça Federal de Cascavel 
e da Fundetec (Fundação para o Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico) em 1993.
Onda de crimes insolúveis denunciados por 
22 entidades em 1994 leva o governador 

1 Mário Pereira - 2 Edi Siliprandi - 3 Celso Antônio Três - 4 Hospital Universitário 

Roberto Requião a demitir toda a cúpula da 
Polícia Civil.

O cascavelense Mário Pereira 
assumia o governo do Paraná

Fortes protestos de agricultores em 1995, 
quando também ocorre a primeira ocupação 
de edifício por cidadãos sem-teto, no Parque 
Verde.
Em pleito muito disputado, o ex-prefeito Sa-
lazar Barreiros volta a se eleger para a Prefei-
tura em 1996. 

CRISE DO FRIGORÍFICO 
CHAPECÓ ABALA CASCAVEL

Lideranças se reúnem em torno do tema 
Repensando o Desenvolvimento Econômico 
de Cascavel, iniciando a formação do grupo 
Expande (Pacto de Cascavel) em 1997. Procu-
radoria da República inicia atividades com a 
posse do procurador Celso Antônio Três.
Inaugurada em 1998 a Escola de Treinamen-
to Agropecuário (Agropec), em área de 81 
alqueires às margens da BR-277. 
Ocupação de cidadãos sem-teto no Jardim 
Gramado em 1999, ano em que a Prefeitura 
inaugura o Centro de Convenções e Eventos. 
Abre também o Parque Industrial de Cascavel 
(PIC), depois transformado em Citvel (Cidade 
Industrial e Tecnológica de Cascavel).
Deputado Edgar Bueno é eleito para a Prefei-
tura em 2000. Município institui política de 
desenvolvimento industrial e abre o Distrito 
Industrial Albino Schmidt. Hospital Regional 
Anita Canet passa à Unioeste como Hospital 
Universitário.

CASCAVEL tragédias e conquistas

No segundo maior desastre ambiental em 
2011, o lago é alcançado por três mil litros de 
óleo combustível vazados de colisão entre ca-
minhões. Autódromo é doado ao Município. 
Costelão de fogo de chão é oficializado como 
prato típico do Município.
Prefeitura cria em 2012 o Conselho Municipal 
da Cidade (Concidade) unificando os Conse-
lhos de Planejamento e Habitação. Prefeito 
Edgar Bueno se reelege para o terceiro man-
dato.
Presidente Dilma Rousseff visita Cascavel e 
entrega retroescavadeiras em 2013.  Prefeitu-
ra contrata empréstimo de US$ 28,7 milhões 
com o BID para o Projeto de Desenvolvimen-
to Integrado.
É extinta em 2014 a Companhia Municipal de 
Desenvolvimento de Cascavel (Codevel), cria-
da em março de 1979. Primeira obra do PDI 
é definida para a Avenida Brasil, com investi-
mento de R$ 40 milhões.
2015: Sindicato Rural de Cascavel e Socieda-
de Rural do Oeste realizam o I Show Pecuário.
Deputado estadual Leonaldo Paranhos se ele-
ge para a Prefeitura em 2016.
Em 2017 a Prefeitura criou o setor Território 
Cidadão na região Sul da cidade. 

1 Lísias de Araújo Tomé - 2 Tiago de Amorim Novaes - 3 BR-467 de 
Cascavel para Toledo, foram marcas importantes de uma década

EDGAR BUENO - Após presidir diversas enti-
dades, foi três vezes eleito prefeito e escreveu 
seu nome na história de Cascavel como único 
até os dias atuais

Em 2001, o primeiro grande desastre ecológico, com vazamento 
de 8 mil litros de óleo diesel que atingem o Rio Cascavel e moti-
vam a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Deputado 
Tiago Novaes é assassinado.
Criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural em 
2002, quando também começa a implantação do Ensino em 
Tempo Integral nas escolas municipais. 
Agrava-se em 2003 a crise do frigorífico Chapecó. Ruralistas pro-
movem a I Parada Paz no Campo.
Em 2004, 1º Fórum do Plano Diretor, sob o tema Cascavel plane-
jada por todos para uma melhor qualidade de vida. Elege-se o 
prefeito Lísias de Araújo Tomé.
Criada em 2005 a Guarda Municipal para auxiliar as polícias do 
Estado. Uopeccan inaugura o Hospital do Câncer.
Em 2006 é criado o Conselho Municipal de Planejamento. Inau-
gurada a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.
Completa-se em 2007 a duplicação dos 35 quilômetros da BR-
467, entre Cascavel e Toledo. 
Sindicato Rural de Cascavel promove em 2008 com a Faep (Fe-
deração da Agricultura do Estado) o 1º Encontro de Avicultores 
do Paraná. Edgar Bueno se elege para mais um mandato na Pre-
feitura de Cascavel.
Em 2009, famílias que ocupavam área do Jardim Gramado fo-
ram para o conjunto residencial Sanga Funda, mas outras famí-
lias ocuparam o espaço aberto. Criado o Conselho Municipal de 
Habitação. O Programa de Desenvolvimento Econômico de Cas-
cavel (Prodec) se torna lei em 2010.

Em 2018 é criado o Programa Municipal de 
Agricultura Urbana e Periurbana.
Criado em 2019 o Programa de Fomento à 
Produção. Definidos os limites dos bairros do 
perímetro urbano.

1 Leonaldo Paranhos - 2 Memorial dos 
Pioneiros - 3 Paço das Artes no Projeto  de 

Desenvolvimento Integrado (PDI)

AVANÇOS NA DÉCADA DE 2011 - 2020
Inauguração do Memorial dos Pioneiros, mo-
numento de Dirceu Rosa anexo ao Centro 
Cultural Gilberto Mayer em 2020. Reelege-se 
o prefeito Leonaldo Paranhos.

Foto: Nery Cardoso
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Com localização próximo 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 - ResortHotel Boutique - Resort
PIPA PRIVILEGEPIPA PRIVILEGE

Onde o sol nasce às 05:00hs da manhãOnde o sol nasce às 05:00hs da manhã



Nova Fase  | 3332 |  Nova Fase

Parabéns pelos 70 anos! 
Parabéns Cascavel e vamos  

avançar cada dia mais! 
Sadi Kisiel (PODE)

Parabenizar Cascavel pelos seus 70 anos 
de história. Cidade que me acolheu e 

que tenho orgulho de aqui residir.  
Dr. Lauri (PROS)

Viva Cascavel 70 anos, e todos nós que 
fazemos parte da história e dia a dia desta 

cidade abençoada. 
Soldado Jeferson (PV)

Parabéns Cascavel! Se revela uma cidade 
hospitaleira. Que continue avançando, 

rumo ao grande desenvolvimento. 
Beth Leal  (REPUBLICANOS)

Parabéns Cascavel, pelos 70 anos e, nossa 
homenagem ao povo que trabalha e que 
faz a melhor cidade para todos.
Tiago Almeida (DEM)

Gratidão e compromisso cotidiano
por uma Cascavel cada vez mais 

justa, democrática e progressista.
Professora Liliam (PT)

Todos nós fazemos parte de seu 
crescimento. Parabéns Cascavel, que 
nos enche de orgulho e alegria. 
Professor Santello (PTB)

Uma jovem cidade, rica em sua história. 
Que evolua cada vez mais, humanizada e 
acolhedora.  Cascavel, orgulho do Paraná!  

Edson De Souza (MDB)

Parabéns Cascavel pelos 70 anos e por 
acolher cada um de nós. Que Deus cubra 

todos os cascavelenses de bênçãos. 
Melo (PP)

Cascavel celebra mais um aniversário e 
nos dá exemplo de desenvolvimento. 
Tenho orgulho de fazer parte desta 

cidade.   Celso Dal Molin (PL)

Parabéns à Capital do Oeste, cidade 
pujante e terra de pessoas trabalhadoras. 

Orgulho-me de aqui nascer e viver. 
Valdecir Alcantara (Patriota)

Cascavel, cidade da qual me orgulho 
de ser um dos representantes do povo. 
Parabéns, pelos 70 anos de história. 

Sidnei Mazutti (PSC)

14 de Novembro de 2021, Cascavel 
festeja seus 70 anos. Meus parabéns 

para todos os cascavelenses. 
Romulo Quintino (PSC)

Para a cidade que me adotou, votos de 
louvor é o que desejo sempre. Obrigado 

e parabéns Cascavel.
 Cidão da Telepar (PSB)

Viva Cascavel, um polo econômico, a 4ª 
melhor cidade do país em qualidade 

de vida. Tenho orgulho de ti. 
  Cabral (PL)

Uma cidade jovem que avança pela 
garra, determinação, foco e amor  
do seu povo. Parabéns Cascavel. 
Serginho Ribeiro (PDT)

Parabéns Cascavel que me encanta com 
suas tradições e progresso para todos. 

Que venham muitos anos de glória! 
Policial Madril (PSC)

Parabéns para o pedacinho mais lindo do 
Brasil! Tenho orgulho desta cidade, pelo 

trabalho de seu povo! Viva Cascavel!
Pedro Sampaio (PSC)

Parabéns Cascavel pelo seu aniversário 
de 70 anos. Você é meu lar e eu 
deixo aqui minha homenagem.
Cleverson Sibulski (PROS)

Parabéns pelos seus 70 anos Cascavel! 
Nossa homenagem especial para cada 

cascavelense que ama esta cidade.  
Josias de Souza (MDB)

Feliz aniversário
CASCAVEL 70 ANOS

Parabéns Cascavel pelos 70 anos. 
Cidade pujante de fé e trabalho. 
Alécio Espínola (PSC) - Presidente 
da Câmara Municipal de Cascavel

Fotos: Flávio Ulsenheimer - CMC
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Cresci na área rural, mas sempre com foco nos estudos e, como professor, foi uma fase de muitas ale-
grias e dedicação; assim como árbitro da Fifa, Secretário de Esportes do Paraná até chegar a Câmara 
Federal como deputado que muitas vezes, passa a semana e até um mês distante da família.
A família é um elo para a vida inteira, que conforta e enche de alegria pela continuidade dos objetivos.
Mas é no nosso lar, no nosso refúgio em Cascavel, que realmente encontramos inspiração para novos 
projetos em prol da sociedade do Paraná e, em especial de Cascavel.
Por isso, nossa singela homenagem para este Município que chega firme e forte aos 70 anos com pers-
pectivas de muito crescimento nos próximos anos.
De nossa parte, sempre haverá a vontade, o desejo e a certeza que estaremos aqui, para comemorar ou-
tros aniversários com a nossa gente. Feliz aniversário, Cascavel!

Deputado Federal Evandro Roman e família

Feliz aniversário
CASCAVEL 70 ANOSCASCAVEL 70 ANOS
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Com quase oito bilhões de habitantes, a Ter-
ra, sozinha, já não consegue abastecer a civi-
lização e a sua maior era de consumo. É cada 
vez mais urgente que as nações encontrem 
alternativas capazes de poupar recursos e ga-
rantir o futuro das próximas gerações. Uma 
das saídas está em tornar viáveis e popula-
rizar fontes alternativas de energia, como a 
solar, em forte expansão no Brasil. É disso o 
que trata o episódio mais recente da edição 
online do Show Rural Coopavel.
O empresário Pedro Tochetto, Ceo da Bio-
Watts Energia Solar, dá informações precio-
sas àqueles que pensam em investir em ener-
gia fotovoltaica. “São três dicas de ouro para 
quem pretende aderir às energias limpas 
e usufruir dos benefícios que elas trazem”, 
afirma Pedro. A primeira delas é buscar uma 
empresa que tenha competência e qualidade 
no atendimento. “Uma empresa qualificada 
e que vai dar toda a atenção que o cliente 
merece e precisa ter em um projeto dessa 
magnitude é fundamental”, diz ele.
Para contratar o serviço, o investidor deve 
prestar atenção se a empresa conta com 
consultores especializados para oferecer a 
melhor solução para a sua necessidade. O 
mesmo cuidado deve ocorrer ao verificar 
a lista de equipamentos que serão entre-

gues, observando todos os itens que estão 
no orçamento. "É preciso estar atento ao 
nome do fabricante, qualidade do produto 
e, principalmente, observar a garantia desse 
equipamento. As garantias dadas no Brasil a 
esses equipamentos são diferentes, por isso 
é importante escolher um fabricante de qua-
lidade que dê toda assistência no pós-venda."
A segunda dica é quanto à mão de obra que 
executará a instalação dos equipamentos 
na residência, indústria ou na propriedade 
rural. “Esses profissionais precisam ter com-
petência comprovada. Verifique se eles estão 
integrados às normas da CLT, se são registra-
dos, se têm seguro, e se contam e utilizam 
de equipamentos de segurança individual”, 
destaca Pedro Tochetto. Caso ocorram pro-
blemas dessa ordem, há sério risco de o con-
sumidor perder a garantia dos equipamentos 
e materiais empregados na execução do pro-
jeto, que costuma ser longa, de 25 anos.
Pedro cita o suporte pós-venda como a ter-
ceira dica de ouro no vídeo que já está dis-
ponível nos canais do Show Rural no Youtube 
(youtube.com/showruralagro) e no portal 
www.showrural.com.br . “O cliente deve ana-
lisar com cuidado o suporte que a empresa 
dará, se ele realmente atenderá às suas ne-
cessidades. E se a empresa estará presente 

dois anos depois da instalação quando será 
necessária a manutenção preventiva do equi-
pamento”. O CEO da BioWatts recomenda 
aos interessados em investir em energia so-
lar, que busquem informações com outras 
pessoas que já aderiram a essa matriz ener-
gética e de como foi o serviço contratado, 
com seu atendimento, execução e pós-venda.
O avicultor Pedro Garlet decidiu e investiu em 
planta de energia solar em sua propriedade 
rural. O abastecimento já acontece há um 
ano e ele afirma que, diante dos resultados 
alcançados, a decisão foi das mais acertadas. 
“A avicultura consome energia considerá-
vel e com os custos aumentando, o jeito foi 
buscar uma saída para economizar. Assim, 
optamos pela fotovoltaica e estamos muito 
felizes. Hoje não pagamos pela conta de luz 
e sim pelo investimento. Se tudo seguir como 
está, em cinco anos estará tudo pago”, afirma 
Garlet.

PIONEIRO
O parque que abriga o Show Rural Coopa-
vel foi um dos primeiros no Brasil a adotar a 
energia solar. Desde 2018, a área conta com 
o fornecimento de energia extraído de 468 
placas que, juntas, têm potência de geração 
de 150 kWp. Nesse período, a economia já 
alcançada chega a R$ 88,6 mil. Atualmente, 
85% da energia consumida no parque vem 
de uma fonte própria limpa e renovável, diz 
o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, que 
é um entusiasta dos projetos alternativos de 
energia.

RESUMO DA NOTÍCIA:  As múltiplas utilidades que a energia so-
lar pode proporcionar para os milhões de consumidores no Brasil,  
que possui uma densidade de captação exrtraordinária, com apoio e 
vontade de todos os setores, vai alavancar nossa economia em pou-
cos anos

NA ERA DA ENERGIA SOLAR
Com demanda em alta, dicas 

ajudam a escolher melhor projeto

ENERGIA LIMPA - As múltiplas utilidades que a energia solar proporciona para os milhões de consumidores nas residências, fábricas, seto-
res comerciais, prestadores de serviços e até em aviões, reforçam cada vez mais a importância e necessidade de apoio

ENERGIA LIMPA -Além das grandes fazendas com usinas de energia 
solar, empreendimentos como a Pousada Arte da Natureza (abaixo) 
em Bonito, no Mato Grosso do Sul têm o objetivo de integrar moder-
nidade, conforto e práticas ecologicamente corretas

ENERGIA LIMPA -Além das grandes fazendas com usinas de energia 
solar, empreendimentos como a Pousada Arte da Natureza (abaixo) 
em Bonito, no Mato Grosso do Sul têm o objetivo de integrar moder-
nidade, conforto e práticas ecologicamente corretas

Fotos: Arquivo e Redes Sociais
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Toma cá, da lá
Dâmocles sobre os proprietários que não têm 
acesso aos políticos e ao governo central. É 
outro instrumento poderoso de barganha no 
Congresso Nacional e pode mesmo ser vital 
para a aprovação dos projetos de interesse 
do presidente. Em uma única canetada é pos-
sível fechar um canal de tevê ou de rádio e 
imediatamente abrir uma concorrência para 
que um aliado político  assuma o lugar. Isso 
quer dizer uma programação mais soft em 
relação ao governo, pouquíssimas ou nenhu-
ma crítica ao governo central e abrir amplos 
espaços na programação para a propaganda 
oficial. É verdade que esta pode se tornar o 
sustentáculo econômico da empresa de radi-
odifusão. O início da expansão do rádio, na 
década de 1930, se dá sob o marco regulatório 
em que o estado concede à iniciativa privada 
a prestação deste serviço público. Daí para 
frente tudo é política e tentativa de domínio 
de parte da opinião pública. Cadeias nacionais 
de rádio e tevê tiveram papel importante nos 
momentos críticos da democracia brasileira. 
Também vem do período da ditadura de Var-
gas a pungente Voz do Brasil.
A comunicação oficial da presidência da repú-
blica busca inspiração para montar uma rede 

Uma das armas para se conquistar a mídia 
é o direito de concessão dos canais de ra-
diodifusão. Os detentores do poder logo 
aprendem que eles são um elemento impor-
tante na política do toma cá, dá lá. As mídias 
eletrônicas se tornam instrumentos eficazes 
para a consolidação das elites políticas regio-
nais, uma vez que grande parte da população 
se informa através dela. A circulação de mídia 
impressa é maior nas grandes cidades, ainda 
assim, a diversidade de postura, pensamento 
e linha editorial é mínima. Sem dúvida é a tele-
visão que constrói a agenda pública brasilei-
ra. Construir uma rede que alcance todo o 
Brasil, com a tecnologia atual, exige grandes 
investimentos e nem todos os empresários 
estão dispostos a bancar. Há um risco enorme 
de capital. Mas há uma imensa oportunidade 
no dial para rádios nas tecnologias am e prin-
cipalmente fm, que exigem muito menos 
investimentos, tem som melhor, cobertura 
mais eficaz na região e equipamentos mais 
baratos. Enfim a barganha das concessões 
sempre existiu, mas nunca atingiu os patama-
res do governo atual.
A rigidez das regras para a renovação das 
concessões funciona como uma espada de 

Escritor e jornalista da 
RecordNews e R7.com

nacional de rádio, onde o chefe do executivo 
possa falar durante 5 minutos com a popu-
lação  que acorda para trabalhar. O modelo 
remonta ao período do presidente america-
no, pós crise de 1929, um programa noturno: 
Conversa ao Pé da Lareira. O democrata reúne 
a família para repetir à exaustão que a crise é 
passageira e que é preciso levantar a cabeça 
e prosseguir. Nasce no Brasil o Conversa ao 
Pé do Rádio. O presidente José Sarney, toda 
as sextas-feiras, às 6 horas da manhã  anuncia: 
“Bom dia brasileiros e brasileiras.” A técnica 
é uma conversa ao pé do ouvido, com lin-
guagem popular, irradiada desde o local onde 
estava o presidente, mesmo fora de Brasília. 
A comunicação é direta, sem intermediação 
dos jornalistas e com notícias propositada-
mente inéditas. Com isso todos são obriga-
dos a ouvir e muitas vezes o que ele diz na 
sexta é manchete no jornal de sábado. Com 
uma ferramenta tão importante, Sarney quer 
ficar 5 anos no poder e não 4 como manda a 
lei. Precisa de votos do Congresso. Para con-
segui-los busca apoio dos políticos que têm 
rádios e um dia vão ter que renovar a con-
cessão e muitos outros que querem também 
um canal no dial. Graças a esse toma cá, dá lá 
Sarney ficou 5 anos no poder e foi substituído 
por Collor.

BarberoBarbero

Escritor e jornalista da 
RecordNews e R7.com

BarbeiroBarbeiro
ITAIPU

As tarifas de energia serão reduzidas em 2022 
sem prejuízos nas obras, afirma GENERAL FERREIRA

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, general 
João Francisco Ferreira, reafirmou que a re-
dução da tarifa da energia produzida pela 
binacional deve ocorrer já a partir de 2022, 
quando a dívida da construção estará pra-
ticamente sanada. Ele participou de uma 
coletiva de imprensa, no Hotel Golden Park 
International, em Foz do Iguaçu (PR). Duran-
te o café da manhã com jornalistas, Ferreira 
fez um balanço de seus seis primeiros meses 
à frente da Diretoria Geral Brasileira da em-
presa.
“Grande parte do preço de nossa energia 
contém os juros e as amortizações que pa-
gamos ano a ano aos nossos credores e, em 
2022, essa dívida vai praticamente desapa-
recer. Então, nós vamos vender uma energia 
elétrica muito mais barata que a atual para a 
Eletrobras e a Ande, nossos clientes no Bra-
sil e no Paraguai, respectivamente, o que vai 
beneficiar os consumidores brasileiros e pa-
raguaios”, afirmou o diretor-geral brasileiro. 
No entanto, ele ressalvou que a redução da 
tarifa de energia é uma decisão binacional.
Segundo o general Ferreira, a eventual redu-
ção da tarifa não vai interferir na continuida-
de das obras estruturantes patrocinadas pela 
Itaipu na região de influência, uma vez que 
os recursos destinados a essas construções 
são provenientes dos custos de exploração, 
que permitem o funcionamento da usina 
hidrelétrica e os investimentos na região, e 
não dos custos da dívida. “Vamos continuar 
investindo em obras estruturantes e ambien-
tais na nossa área de influência. É uma obri-
gação nossa”.
Ele destacou que as obras estruturantes, 
como a Ponte da Integração Brasil-Paraguai 
(já 70% concluída), a Perimetral Leste, a mo-
dernização e ampliação da pista do Aeropor-
to Internacional de Foz, a duplicação da Ro-
dovia das Cataratas, entre outras, vão levar 
Foz do Iguaçu e região a um novo patamar 
econômico e social. Somados, os investimen-
tos chegam a R$ 2,5 bilhões, com a criação 
de cerca de 2.500 empregos.
 

CAFÉ DA MANHÃ 
O café da manhã com jornalistas durou duas 
horas e reuniu quinze veículos de impren-
sa de Foz do Iguaçu e região. O objetivo do 
encontro foi atender ao princípio da publici-
dade, um dos que regem as boas práticas da 
administração pública, conforme preconiza o 
artigo 37 da Constituição Federal. Os outros 
princípios são: legalidade, impessoalidade, 
moralidade e eficiência.
Após as boas-vindas, o diretor abriu para 
perguntas e respondeu sobre vários temas 
de interesse da comunidade local, como a 
realização do Natal de Foz, em parceria com 
a prefeitura e com o Destino Iguaçu; a refor-

ma do Gramadão, que vai devolver à comu-
nidade um espaço totalmente revitalizado; 
a construção de ciclovias; a desmobilização 
das casas da Vila A, entre outros. Também 
comentou sobre temas de interesse nacio-
nal, como a crise hídrica, e falou sobre o pa-
pel da Itaipu na proteção ambiental.
 
De acordo com ele, desde 2019 o país vem 
sofrendo com a crise hídrica, que se aprofun-
dou em 2021, com a maior estiagem em 70 
anos. “Isso impacta não apenas Itaipu, mas 
as demais hidrelétricas do País”, resumiu. O 
diretor explicou que a empresa tem feito a 
sua parte para ajudar o país a superar a crise 
hídrica, por meio de um aproveitamento me-
lhor da água na produção de energia, sem-

Fotos: Sara Cheida e 
Rubens Fraulini - Itaipu Binacional

COLETIVA: O diretor da Itaipu, general João Francisco Ferreira, falou à imprensa

ITAIPU BINACIONAL - líder mundial em produção de energia limpa e renovável

RESUMO DA NOTÍCIA: Grande parte do preço de nossa energia contém os 
juros e as amortizações que pagamos ano a ano aos nossos credores e, em 
2022 essa dívida vai praticamente desaparecer

pre em conformidade com as orientações do 
Operador Nacional do Sistema (ONS), órgão 
vinculado ao Ministério de Minas e Energia 
(MME), responsável por organizar o sistema 
interligado nacional. 
Ferreira comentou ainda que o motivo por 
ter aceitado a missão de dirigir Itaipu foi sa-
ber que já havia sido feito um planejamento 
muito bem estruturado por seu antecessor, 
o general Joaquim Silva e Luna, atualmente 
à frente da Petrobras. “O que estamos fa-
zendo, não fazemos sozinhos. Conto com o 
apoio de cinco diretores e de um corpo de 
empregados altamente dedicado à empresa, 
para que os projetos sejam implantados da 
melhor maneira possível.”
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ABAVPERNAMBUCO SEDE DA 2022
Pernambuco sediará a 49ª edição da ABAV 
Expo & Collab de 21 a 23 de setembro de 
2022 no Centro de Convenções de Olinda. 
O anúncio foi realizado pela presidente da 
ABAV Nacional, Magda Nassar, em soleni-
dade no Centro de Eventos do Ceará.
“Recebemos 12 excelentes propostas vindas 
de 12 destinos brasileiros, que foram subme-
tidas a um criterioso edital. Foi gratificante 
ver o Brasil se movimentando em prol do 
turismo. Pernambuco foi escolhido em vir-
tude da sua vocação e da sua infraestrutura, 
comprovadas por meio de visitas técnicas. A 
imparcialidade permeou a nossa escolha”, es-
clareceu Nassar.
Ainda conforme Magda, em virtude da esta-
bilização do quadro pandêmico, cerca de 40 
mil pessoas serão esperadas em 2022. “De 
hoje até setembro de 2022, iremos Pernam-
bucar”, garantiu, bem-humorada.
Participaram do anúncio o secretário de Tu-
rismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo No-
vaes; a secretária de Turismo de Recife, Cacau 
de Paula; o presidente da Empetur, Antônio 
Neves Baptista; o presidente do Recife Con-
vention Bureau, Simão Teixeira, além do 
presidente da ABAV-PE, Marcelo Waked, do 
vice-presidente da entidade, Marcos Teixeira; 
e da diretora Fátima Bezerra.
O secretário de Turismo e Lazer de Pernam-
buco, Rodrigo Novaes, celebrou a novidade 
com entusiasmo. “O nosso compromisso é 
de realizar a maior, a mais feliz, a mais festiva 
e mais participativa ABAV Expo & Collab da 
história. Faremos de tudo para que seja in-
esquecível. Para que este momento fortaleça 
ainda mais o turismo do Nordeste”, apontou.
A notícia, divulgada no Dia do Nordestino, 
emocionou a secretária de Turismo de Recife. 
“Esta foi uma decisão muito simbólica. Nos-
so Estado reconhece a importância da cadeia 

produtiva do turismo. A última edição sedi-
ada em Recife aconteceu há 20 anos. Esta é 
uma chance para mostrar ao Brasil o quanto 
evoluímos”, afirmou Cacau.
Paralelamente, o presidente do Recife Con-
vention Bureau, Simão Teixeira, registrou o 
seu sentimento. “Este é o momento mais fe-
liz da minha vida profissional. Coincide com 
a celebração dos 20 anos de Convention”, 
assegurou.
Por fim, o presidente da Empetur, Antônio 
Neves, destacou os potenciais naturais e 
históricos locais. “Além disso, temos um trade 
aguerrido, unido, que não baixa a cabeça di-
ante das dificuldades”, apontou.
Além de Pernambuco, concorreram no edital 
de candidatura 12 localidades - Bahia/Salva-
dor, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, 
Joinville, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, 
Porto Alegre, Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Norte.

EM FORTALEZA,  12.328 VISITANTES 
Durante a coletiva de imprensa em que o 
anúncio do próximo destino-sede foi anun-
ciado, a presidente da ABAV Nacional apre-
sentou os números parciais relacionados à 
movimentação da 48ª edição do evento, re-
alizada de 6 a 8 de outubro em Fortaleza, no 
Centro de Eventos do Ceará. Durante os três 
dias, 12.328 visitantes, nacionais e internacio-
nais, compareceram presencialmente à estru-
tura física montada para a finalidade.
“Com as restrições, só poderíamos receber 
3 mil pessoas simultaneamente. Entregamos 
um evento surpreendente, cumprimos todos 
os protocolos, recebemos caravanas de todo 
o Brasil,  e fomos parabenizados pela Vigilân-
cia Sanitária”, informou Magda.

EM VISITA ao engenho Santa Vitória com o propri-
etário Aquiles Leal, sua esposa Deyse e o secretário de 
turismo de Areia, Francisco Lourenço

CRISTINA LIRA com o secretário de turismo de 
Areia, Francisco Lourenço, proprietário do En-
genho Riachão da Vaca Brava, Aurilio e esposa 
Kaynara e o executivo do Areia Convention

DESCUBRA AREIA, NO ESTADO 
DA PARAÍBA NO BRASIL 

Capital paraibana da cachaça, a cidade de 
Areia na Paraíba, vem despontando no tu-
rismo brasileiro. Se você pretende viajar ao 
Brasil, agende uns dias nessa cidade do brejo 
paraibano, próxima a cidade de João Pessoa, 
capital da Paraíba. Além de ter várias opções 
para visitar engenhos e degustar da cachaça,  
o visitante pode provar o caldo de cana, dire-
to da moenda, uma experiência única.  Entre 
os engenhos, sugiro visitar o Ipueira, o Tur-
malina da Serra, o Riachão da Vaca Brava, o 
engenho Santa Vitória e o engenho Vaca Bra-
va, que produz a cachaça Matuta, ideal para 
iniciantes, cachaça  leve,  com sabor de mel e 
limão, a abelha rainha da casa.  Os engenhos 
em sua maioria já têm lojas para degustação 
dos produtos e para comercializar. Durante 
toda a visita, fui acompanhada do secretário 
de turismo de Areia, Francisco Lourenço, do 
executivo do Areia Convention, Romero Rodri-
gues e também pela  prefeita da cidade, Silvia 
Cunha Lima.

A cidade de Foz do Iguaçu tem 4 dos 5 restaurantes 
premiados com Selo Ouro pelo Sebrae! 
E o restaurante número 1 é de Foz do Iguaçu. 
Parabéns por colaborar com a qualidade do turismo 
no Paraná. 
A certificação completa dura um ano e leva em con-
sideração excelência na prestação de serviço. 
Capitão Bar, Sushi Hokkai, Bona Trattoria e Maki 
Sushi são os empreendimentos que fazem parte 
de um seleto grupo de restaurantes que priorizam 
excelência no serviço.
A nota máxima conquistada na disputa pelo Selo 
Ouro de Qualidade no Turismo no Paraná foi 97,12 
e o responsável é o Sushi Hokkai, de Foz do Iguaçu, 
referência em culinária japonesa desde 2003. 
Moderno, inovador e cosmopolita, o empreendi-
mento disputou o prêmio de excelência com outras 
15 empresas paranaenses do segmento de gastro-
nomia. Para participar, é preciso atender uma série 
de critérios, entre eles, estar inscrito no Cadastro de 
Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

FOZ DO IGUAÇU 
CONQUISTA 4 DOS 5 OUROS

Prêmio GASTRONOMIA do Paraná

ITTI RAFAGNIN e ISABEL SALVATTI RAFAGNIN, do Grupo Capitão, com qua-
tro restaurantes premiados como Selo Ouro do Sebrae

Fotos:Marcos Freire
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Nascida no coração de Deus, os 
proprietários preparam cada detalhe 
do lugar para impactar a vida dos 
hóspedes. A missão deste local é 
proporcionar momentos únicos jun-
to à natureza, entre família e amigos, 
e oferecer um tempo de qualidade 
e restauração, onde corações se 
conectem e relacionamentos sejam 
fortalecidos.
A Chácara conta com muitas opções 
de lazer como: pesca esportiva, 

CHÁCARA FARINACHÁCARA FARINA

INFORMAÇÕES: 
www.chacarafarina.com.br
Instagram @chácarafarina 

 WhatsApp (45) 99911-5906

INFORMAÇÕES: 
www.chacarafarina.com.br
Instagram @chacarafarina 

 WhatsApp (45) 99911-5906

piscina, área de churrasco externa, 
campo de futebol, mesa de sinuca, 
pebolim, fogão à lenha e uma bela 
varanda com mesa para acomodar 
a família toda. Também oferece am-
bientes aconchegantes para relaxar 
na natureza.
Comportando até cerca de 50 
pessoas, a chácara proporciona um 
perfeito espaço para mini wedding, 
pequenas reuniões corporativas, 
grupos religiosos e workshops.

Fugir da rotina e agitação urbana 
agora ficou mais fácil e atrativo. A 
paz habita neste lugar, e você pode 
desfrutar desta paz e tranquilidade 
para recarregar suas energias e ouvir 
a voz de Deus.
Localizada na área rural de Cascavel 
PR, aqueles que desejam momentos 
saudáveis de descontração, têm um 
espaço reservado na CHÁCARA 
FARINA!

NÃO SE RESUME SOMENTE A 
UM LOCAL NA NATUREZA, ELA É 

UM REFÚGIO  PARA A ALMA

NÃO SE RESUME SOMENTE A 
UM LOCAL NA NATUREZA, ELA É 

UM REFÚGIO  PARA A ALMA

CÓDIGO DE CONDUTA  x
Você sabe a diferença entre esses dois do-
cumentos e os principais tópicos que devem 
ser abordados em cada um deles? Te ajudo! 
Guarda essas dicas!
Regimento Interno é o documento que es-
tabelece as regras básicas daquela empresa 
e, cuidado, faz lei entre as partes, ou seja, se 
no documento estiver previsto algum direito 
maior do que consta na CLT, na Constituição 
Federal e outras leis, deve ser cumprido pela 
empresa. Exemplo: se no Regimento Interno 
disser que o adicional de horas extras é de 
60%, de nada adianta a Constituição Federal 
falar que é de 50%, a sua empresa terá que 
cumprir os 60% por ser mais benéfico ao em-
pregado.
Vamos pensar em exemplos de conteúdo 
típico de Regimento Interno, dentre tantos 
outros: 
- utilização do refeitório
- prazo para entrega do atestado médico
- obrigatoriedade de utilização de EPI (equi-
pamento de proteção individual)
- correta utilização dos equipamentos e má-
quinas

DIREITOS &

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

DEVERESDEVERES

- uso de uniforme, vestimentas, joias e biju-
terias
- correta anotação do cartão-ponto.
Basicamente, é o documento que trará pon-
tos específicos sobre o dia a dia dos emprega-
dos e empregador.
O Código de Conduta (ou de Ética), por sua 
vez, como o próprio nome sugere, é aquele 
documento destinado a conter as regras e 
princípios que deverão ser adotados por to-
dos os empregados e prestadores de serviço. 
Ele mostra a todos os envolvidos a postura da 
empresa em face dos diferentes públicos com 
os quais interage, sejam clientes, fornecedo-
res, agentes públicos, colegas de trabalho, 
acionistas ou a comunidade em geral.
Independentemente do cargo, função, hie-
rarquia, tempo de casa ou atividade desem-
penhada pelo colaborador ou prestador de 
serviço, ele deve saber quais posturas são 
desejáveis, quais são toleradas e, principal-
mente, quais são repudiadas na empresa em 
que trabalha.
Assim como o Regimento Interno, o Código 
de Conduta também é uma norma interna, 

no qual são alinhados os valores éticos e ob-
jetivos da empresa, com ênfase ao cumpri-
mento de leis e regulamentos aplicáveis ao 
negócio.
Na sua empresa, os empregados podem acei-
tar e dar presentes e brindes de/aos clientes? 
Se sim, de qualquer valor? Se não podem – 
ou devem entregar no RH para sortear entre 
toda a equipe, por exemplo – essa regra está 
clara?
Se a empresa faz parte de projetos sociais, o 
Código de Conduta deve salientar tal inicia-
tiva, assim como responsabilidade social e 
relação com o poder público.
Tenha a certeza que elaborar, dar ciência e 
treinar sua equipe em relação ao conteúdo 
desses dois documentos (Regimento Interno 
e Código de Conduta) trará benefícios de to-
das as ordens, seja no relacionamento inter-
no entre os colaboradores, externos com os 
clientes, órgãos públicos, fornecedores e com 
a própria comunidade. Vantagem competiti-
va na certa!

REGIMENTO INTERNO

x
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RÉVEILLON 2022 ALL INCLUSIVE

José Ivaldece Pereiracontato@revistanovafase.com.br

COOPAVEL: MAIS DE 51 ANOS ALIMENTANDO
Em 15 de dezembro de 1970, um grupo de 42 
agricultores funda uma pequena cooperativa 
em Cascavel, Oeste do Paraná, para concen-
trar sua produção de grãos. Com o passar dos 
anos, a pequena cooperativa transformou-se 
em uma das 20 maiores empresas do agro-
negócio brasileiro (Revista Exame), contando 
com 33 filiais instaladas em 17 municípios da 
região Oeste e Sudoeste do Paraná.
Hoje, passam de seis mil associados e quase 
oito mil colaboradores diretos, contribuindo 

A Coopavel tem orgulho 
de fazer parte da 
história de

Cascavel, 70 anos de progresso.

para um faturamento de mais de R$ 3,5 bi-
lhões em 2020 e previsão de R$ 4,5 bilhões 
em 2021. As indústrias contribuem para 75% 
deste faturamento, com produtos comercia-
lizados em todo o país e no exterior, em paí-
ses como Holanda, Alemanha, Espanha, Ilhas 
Canárias, Inglaterra, Uruguai, Chile, Aruba, 
África do Sul, Croácia, Iraque, Catar, Bahrein, 
Japão, China, Hong Kong, Emirados Árabes 
Unidos, Romênia, Macedônia entre outros.

José Ivaldece Pereira contato@revistanovafase.com.br

COOPAVEL: MAIS DE 51 ANOS ALIMENTANDO

A Coopavel tem orgulho 
de fazer parte da 
história de

Cascavel, 70 anos de progresso.

Fotos: Arquivo - Copavel

ITENS INCLUSOS: Diárias em apto. duplo luxo, Café da manhã, Al-
moço com bebidas incluídas, Jantares temáticos em sistema buffet 
com bebidas incluídas e música ao vivo.
Ceia de Réveillon com cardápio especial, show baile e bebidas inclu-
ídas até 06am
Horário diferenciado para as refeições das crianças
Lanches com sanduíches, porções variadas, doces, sorvetes e bebi-
das pela manhã e tarde, Welcome drink para adultos, Welcome kids
Equipe de recreação, Mundo Encantado Rafain, Transfer in (informar 
dados do voo no ato da reserva), Cortesia 01 crianças até 10 anos

CONDIÇÕES GERAIS: Pacote válido para o período de 28/12/2021 
a 02/01/2022, com compra mínima de 03 (três), mediante reserva e 
sujeito à disponibilidade. Preço para compra direta pelo site do hotel 
e em condição única que inclui: 01 (uma) diária em apto. duplo, café 
da manhã, jantares temáticos em sistema buffet e bebidas incluídas, 
Ceia de Réveillon com decoração temática, cardápio especial e bebi-
das incluídas. Os alimentos e bebidas do all inclusive serão servidos 
nas piscinas, bosques e American bar das 10:00hs as 21:00hs. Cor-
tesia para 01 (uma) criança com até 10 anos no mesmo apto. dos 

pais. Transfer-in válido do Aeroporto de Foz do Iguaçu, é necessário 
o envio das informações do voo e agendamento prévio com o se-
tor de reservas. Promoção exclusiva para este produto e não válida 
para outras promoções cadastradas. Serviço acrescido de 5% de ISS 
+ Room Tax.

Conforme Lei nº 8.069/1990 do Estatuto da Criança e Adolescente, 
não é permitida a permanência no hotel de crianças menores de 12 
anos desacompanhadas de um responsável maior de idade no hotel.

POLÍTICA DE PAGAMENTO / GARANTIA: Pagamento total antecipa-
da, podendo ser parcelado em até 10x nos cartões.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO: Cancelamento sem ônus até 30 dias 
antes do check-in, após este período será cobrado o valor integral 
reservado.

Para outras categorias de hospedagem consulte a central de reservas:
0800 645 3400 -  (45) 3520.9494 - reservas@rafainpalace.com.br

Há 35 anos o mais tradicional 
Réveillon da Terra das Cataratas!

RÉVEILLON 2022 ALL INCLUSIVE

ETC&TAL
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O Líbano tem 18 comunidades religiosas.
No Líbano falam-se 3 línguas: Árabe, francês 

Circulam 40 jornais diferentes diariamente.

Tem 42 Universidades.
Há mais de 100 bancos diferentes.
70 % dos estudantes estão em escolas priva-
das nas principais cidades e alguns em outros 
países. 40% da população libanesa é cristã (é 
a percentagem mais elevada no mundo ára-
be).

Há um médico para cada 10 pessoas (na Eu-
ropa e na América há um médico para cada 
100 pessoas)

-
go Testamento. O nome cedro também apa-

Beirute foi destruída e reconstruída 7 vezes 
(por isso é comparado com o Phoenix)
Há 4,5 milhões de libaneses no Líbano.
Há cerca de 14 milhões de libaneses fora do 
Líbano e grande parte deles, vivem no Brasil, 
em especial em São Paulo e Foz do Iguaçu.

Só na capital Beirute há mais de 
350 centros noturnos.
O país foi ocupado por mais de 16 

-
rios - Babilônios - Persas - o Exército 
de Alexandre - o Império Romano 

Cruzados - os Otomanos- França - 

Byblos é a cidade mais velha do 
mundo que ainda existe e concen-
tra 365 Igrejas, onde se pode as-

LÍBANO
Encantos e segredos a sua espera

por FAISAL HAMMOUD   - Especial para revista Nova Fase

ATRAÇÕES - deserto, montanha de gelo, praias, cidades históricas e muito mais...

O nome do Líbano existe há 4.000 anos sem 
alteração (é o nome mais velho de um país 
no mundo que ainda existe).

O LÍBANO NÃO TEM DESERTOS
Há 15 rios no Líbano e todos vêm das suas 
próprias montanhas.

mais populares do mundo.
O primeiro alfabeto foi criado em Byblos (en-
contra-se no museu do Líbano e está escrito 
no túmulo de Ahiram Rei de Byblos que deu 
grande impulso a cidade).
O único templo de Júpiter (o mais importan-
te deus romano) está em Baalbeck.
O Líbano é o único país do mundo árabe que 
não tem um ditador.
O nome Bíblia vem da cidade de Byblos.
No Líbano é onde se escreveram a maior 

-
blia. (A bíblia como conhecemos é formada por 

testamento e 27 do novo testamento)
Jesus Cristo fez seu primeiro milagre no Líba-
no, na cidade de Caanã, (transformou a água 
em vinho).
Os fenícios no Líbano foram os primeiros a 
construir um barco e os primeiros a navegar 
na história.
Os fenícios também chegaram à América 
muito antes de Colombo (foi encontrado um 
navio fenício no Brasil).
A primeira faculdade de direito no mundo foi 
construída no centro de Beirute.
Diz-se que os cedros do Líbano foram planta-
das pelas mãos de Deus por isso são chama-
dos de cedros de Deus e o Líbano a cidade de 
Deus na terra.
A generosidade  aliada a amabilidade de seu 
povo, faz do Líbano um dos países onde as 
famílias mais se unem para a fé, trabalho, es-
tudos, conquistas e lazer.

MUNDO
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Um privilegiado espaço agrupa objetos, 
esculturas, móveis, louças, gravuras, 
desenhos, pinturas a óleo com uma 
exposição de quadros diretamente de 
Paris, que retratam diferentes lugares e 
situações que proporcionam aos visitan-
tes um retorno ao passado.
É com este foco que o empresário, 
Faisal Hammoud, após uma aprofunda-
da pesquisa de mercado, dedicou um 
generoso espaço para atender sua vasta 
fiel e crescente clientela, tanto do Brasil 
como dos países vizinhos que diaria-
mente 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 públi-
co com muita variedade. São obras e 
esculturas dos mais renomados artistas 
e pintores europeus que estão surpre-
endendo os visitantes.
Faisal afirma que, nas ramificações que 
a vida lhe proporcionou como empresá-
rio, que viajou para dezenas de países, 

sentiu-se no dever de compartilhar com 
os clientes, algumas obras que podem 
ser apreciadas e até adquiridas, sem 
a necessidade de realizar uma longa 
viagem e enfrentar os incômodos de 
transportes.
O resultado da Galeria de Artes da Mo-
nalisa, 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 profundamente coerente 
com a desmistificação de uma arte elo-
quente 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 oportunidade única de levar ob-
jetos que são encontrados somente na 
Europa. Seus quadros e desenhos têm, 
como a poética de Prévert, a seriedade 
de Braques ou a infantilidade de Chagall, 
numa magia que aproxima crianças e 
adultos. 

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, Alema-
nha, Inglaterra entre outros países, faz o maior sucesso na Galeria de Artes da 
LOJA MONALISA em Ciudad del Este, como a mais nova atração que encan-
ta os visitantes onde o bom gosto e variedade, enchem os olhos e podem ser 
adquiridos por preços tentadores.

GALERIA DE ARTES em CIUDAD DEL ESTE GALERIA DE ARTES em CIUDAD DEL ESTE 

Suas imagens revelam a liberdade na 
construção de um caminho cujas marcas 
são esses objetos, imagens, contos visu-
ais que, contrariando a noção da pintura 
destinada a “espaços públicos”, no caso 
da Galeira de Artes, sempre fica aquela 
vontade de levar com a gente, para aca-
rinhar e “acalantar” 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 resultando 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 contemplar com fami-
liares 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.

Foto: José Ivaldece Pereira

Prêmio promovido pelo JORNAL VALOR ECONÔMICO classifica 
as 150 empresas mais inovadoras no País, em 23 setores da 
economia. A Companhia tem em sua missão assegurar serviços de 
saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora.

A Sanepar conquistou a 1ª posição no setor 
de Infraestrutura na 7ª edição do Prêmio Va-
lor Inovação Brasil 2021. O prêmio reconhe-
ce as 150 empresas mais inovadoras do País, 
após avaliação de práticas de inovação das 
companhias que atuam no País em diferentes 
atividades econômicas.
O resultado foi divulgado na quarta-feira (27) 
pelo jornal Valor Econômico, que publica o 
anuário em parceria com a Strategy&, con-
sultoria estratégica da PwC.
Neste ano, a Companhia superou o desempe-
nho nos rankings anteriores, quando havia fi-
cado em terceiro lugar no setor de Infraestru-
tura. Este salto reflete o trabalho consistente 
que a empresa vem fazendo na área de ino-
vação. A Sanepar também subiu de posição 
no ranking geral, passando da 109ª para a 
86ª entre as 150 do País de todos os setores.
O prêmio foi reconhecido pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Junior como uma im-
portante conquista. 

“Ser considerada a melhor empresa em ino-
vação no setor de infraestrutura do País nos 
dá muito orgulho. Parabéns aos diretores e a 
todos os empregados da Companhia”, disse.
Para o diretor-presidente da Sanepar, Claudio 
Stabile, a inovação está presente no DNA da 
Companhia e em sua missão de assegurar 
serviços de saneamento ambiental de forma 
sustentável e inovadora, contribuindo para o 
desenvolvimento econômico e social. “Busca-
mos inovar e, ao mesmo tempo, responder 
com agilidade e habilidade às mudanças do 
mercado”, afirmou o presidente.
Na edição do anuário, o Valor Econômico 
destaca a produção de biogás e de energia a 
partir do processo de tratamento de esgoto, 
projetos de redução de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) e a produção de biocombustível líquido 
também a partir do tratamento de esgoto, 
como alguns exemplos da inovação implanta-
dos pela Sanepar.

“A inovação vem sendo uma ferramenta im-
portante na história da Sanepar no aprimo-
ramento de seus processos e na antecipação 
de tendências. As iniciativas abrangem desde 
a prospecção tecnológica até a produção de 
novos conhecimentos, contemplando, dentre 
outros, água bruta e mananciais, tratamento 
de água e de esgoto, valorização de resíduos, 
energia, automação e gestão sustentável”, 
afirmou Stabile.
Os 23 setores da economia brasileira avalia-
dos pelo ranking são: Agronegócio; Alimen-
tos, Bebidas, Ingredientes e Tabaco; Automo-
tivo e Veículos de Grande Porte; Bancos; Bens 
de Capital; Comércio e Vestuário; Construção 
e Engenharia; Cosméticos, Higiene Pessoal e 
Limpeza Doméstica; Eletroeletrônica; Ener-
gia Elétrica; Farmacêutica e Ciências da Vida; 
Infraestrutura; Materiais de Construção e de 
Acabamentos; Mineração, Metalurgia e Side-
rurgia; Petróleo, Gás e Petroquímica; Química 
e Papel e Celulose; Seguros e Planos de Saú-
de; Serviços; Serviços Financeiros; Serviços 
Médicos; Tecnologia da Informação; Teleco-
municações; e Transporte e Logística.

Fonte: AEN Paraná.
Foto: José Fernando Ogura.

SANEPARSANEPAR
Conquista 1º lugar de inovação no setor Conquista 1º lugar de inovação no setor 
de Infraestrutura em ranking nacionalde Infraestrutura em ranking nacional
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FAISAL HAMMOUD e demais fundadores
Na cerimônia que reuniu empresários e profissionais 
no último dia 22 de outubro em Assunción, capi-
tal do Paraguai, para celebração do quadragésimo 
aniversário da Câmara de Comércio Paraguaio 
Americana, foram homenageados os ex-presidentes 
e fundadores da instituição. 
Um dos destacados da noite, foi o empresário Dom 
Faisal Hammoud, CEO do Grupo Monalisa, fundador 
da primera filial da Câmara no país vizinho e também 
do Centro Cultural Paraguaio Americano em Ciudad 
del Este, capital do Departamento de Alto Paraná.
Faisal Hammoud, agradeceu a honraria e disse estar 
sempre disposto a participar das atividades da Enti-
dade, assim como estimular as ações por um Paraguai 
forte e unido em todos os sentidos. O evento, foi 
encerrado com um cocktail de confraternização.

Homenageia

HOMENAGEADO - Dom Faisal Hammoud com Agustin Magalhanes e Alex Hammoud

DIRETORIA - da Câmara de Comércio Paraguayo Americana que realiza um trabalho extraordinário de integração empresarial
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HOTEL SESC CASCAVEL: 
Um novo marco na hoteleria paranaense 
HOTEL SESC CASCAVEL: 
Um novo marco na hoteleria paranaense 

Um novo espaço de férias, descanso e lazer 
começa a ser construído em Cascavel. Volta-
do aos trabalhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo e ao público em geral, o 
Hotel Sesc Cascavel será um novo marco 
turístico na região oeste do Paraná, trazendo 
o selo de garantia de qualidade do Sistema 
Fecomércio Sesc Senac PR. As obras estarão 
concluídas em 18 meses.
Localizado em região privilegiada, com aces-
so pela BR-277, na altura do Km 568, ao lado 
da praça de pedágio nº 3 da Ecocataratas, o 
Hotel será construído dentro de uma área 
total de mais de um milhão de m², rece-
bendo o maior investimento da história do 
Sesc Paraná. “Fico muito feliz e agradecido 
por poder lançar uma obra desse porte na 
cidade de Cascavel. Esse empreendimento 
representa a conclusão do primeiro plano de 
obras previsto pela nossa gestão”, pontuou 
Darci Piana, presidente do Sistema Fecomér-
cio Sesc Senac PR.
O empreendimento segue as diretrizes do 
Sesc, no sentido de promover, de maneira 
prioritária, bem-estar e lazer aos comer-
ciários e dependentes. É este o seu mercado 
originário, inclusive atendendo as demandas 
do programa Turismo Social, que promove 
viagens programadas com comerciários e 
dependentes. O hotel servirá para atender 
hóspedes mais voltados à diversão e ao lazer. 
Um local para períodos de descanso e férias.   
O lançamento do novo empreendimento foi 
celebrado no dia 26 de abril, durante evento 
on-line transmitido ao vivo. Participaram da 
solenidade o presidente do Sistema Fecomér-

cio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, 
Darci Piana; o prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos; o diretor regional do Sesc PR, Emer-
son Sextos; o vice-presidente da Fecomér-
cio PR e presidente do Sindilojas Curitiba e 
Região Metropolitana, Ari Faria Bittencourt; 
o vice-presidente da Fecomércio, Paulo Beal; 
o presidente da Comissão de Obras, Carlos 
Rodrigues do Nascimento; o membro do 
Conselho Fiscal da Fecomércio, Agostinho 
Francisco Sabadin, e Ricardo Prestes Mion, da 
Construtora Abapan, em nome do Consórcio 
Abapan-Village, responsável pela construção.
As obras terão mais de 16,7 mil m² de área 
construída. “Hoje é um dia muito especial 
para Cascavel e para todo o Paraná. O grande 
benefício desse investimento é a possibili-
dade de receber mais de 20 mil pessoas por 
ano, aquecer o setor gastronômico, o nosso 
comércio, o relacionamento e consolidar a 
vida das pessoas que também precisam ter 
um espaço de lazer como esse”, frisou o pre-
feito, Leonaldo Paranhos.

ESTRUTURA
O projeto foi apresentado pelo diretor regional do 
Sesc PR, Emerson Sextos. “Hoje é o dia que o Sesc 
reservou para um marco histórico institucional. 
Este momento vai além de um ato solene, 
pois representa a materialização do projeto 
do Sesc de edificar um grandioso hotel que 
oportunize o efetivo acesso aos trabalhadores 
do comércio de bens, serviços e turismo ao 
lazer”, pontuou o diretor regional do Sesc PR, 
Emerson Sextos.

Está prevista a construção do prédio princi-
pal com apartamentos e chalés, do parque 
aquático, complexo esportivo, churrasquei-
ras, quiosque com lanchonete, espaço fitness, 
café e bar, restaurante, centro de convenções 
com capacidade para 500 pessoas, business 
center, quadras e ginásio de esportes, brin-
quedoteca e lojas. 
Todo o projeto foi pensado visando à sus-
tentabilidade, adotando estratégias como o 
reaproveitamento da água pluvial para ser 
utilizada no sistema de irrigação e de sanitários, 
captação de água por meio de poços artesianos, 
sistema de aquecimento de água com 96 placas 
solares com sistema de apoio a gás, produção de 
energia com 300 placas fotovoltaicas, estação 
de tratamento do esgoto sanitário, compostagem 
dos resíduos sólidos gerados no restaurante e nos 
serviços periódicos de podas de árvores e de jar-
dinagem.

ATRAÇÃO TURÍSTICA
O hotel será um dos maiores pontos de 
atração do turismo em Cascavel. A própria 
estrutura já funcionará como chamativo, le-
vando também o público de Cascavel e das ci-
dades vizinhas a conhecerem as instalações. 
A estimativa é de que o hotel seja visitado por 
quase duas mil pessoas todos os meses, movi-
mentando o comércio da região. Também haverá 
serviço de vans para conduzir os hóspedes a Foz 
do Iguaçu, para conhecerem as atrações turísticas 
locais, além de cidades vizinhas e praias de água 
doce da Costa Oeste.

COMISSÃO DE OBRAS
A Comissão de Obras será presidida pelo con-
selheiro Carlos Rodrigues do Nascimento e 

PERSPECTIVA DO HOTEL SESC DE CASCAVEL -  solenidade de assinatura do início das obras aconteceu no Palácio Iguaçu em Curitiba

HOTEL SESC DE CASCAVEL -  também contará com quadras para diversas modalidades esportivas, campo de futebol e ginásio de esportes

O PRESIDENTE - do Sistema 
Fecomércio Sesc Senac PR, Darci 
Piana, e o prefeito de Cascavel, 
Leonaldo Paranhos durante lança-
mento da obra do Hotel do Sesc na 
cidade.

ESTRUTURA - do Hotel Sesc 
Cascavel. As obras terão mais 
de 16,7 mil m² de área construí-
da num grande investimento 
para toda a região Oeste e para 
o estado do Paraná

NA SOLENIDADE: o coordenador do Núcleo de Comunicação 
do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Cesar Luiz Gonçalves; 
o   vice-presidente da Fecomércio PR e presidente do Sindilojas 
Curitiba e Região Metropolitana, Ari Faria Bittencourt; o diretor 
regional do Sesc Paraná, Emerson Sextos; o membro efetivo do 
Conselho Fiscal da Fecomércio, Agostinho Francisco Sabadin; o 
presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-gover-
nador do Paraná, Darci Piana; o prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos; o representante do Consórcio Abapan-Village, Ricardo 
Prestes Mion, e o vice-presidente da Fecomércio, Paulo Beal

formada por Nelcir Antônio Ferro, Luis Antô-
nio Langer, Gélcio Miguel Schibelbein, Beloir 
João Rotta e Everton Calamucci.
“A obra foi muito bem pensada, com estu-
dos que dão funcionalidade a esse grande 
empreendimento”, frisa o presidente da 
Comissão.

“É a realização de um sonho que começou lá 
atrás com outros presidentes que estavam à 
frente dos sindicatos da cidade e da região, 
que não mediram esforços para que esse 
empreendimento se tornasse realidade. É 
uma obra que vem ao encontro da necessi-
dade da região”.
PAULO BEAL - Vice-presidente da Fecomércio 
do Paraná.

“É uma honra para todos nós e só temos a 
agradecer ao presidente do Sistema Fecomér-
cio Sesc Senac PR, Darci Piana, e toda a sua 
Diretoria, que direcionaram esse investimen-
to para cá. Cascavel vem crescendo a todo o 
momento e a vinda de um empreendimento 
como esse chega na hora oportuna”. 
NELCIR ANTONIO FERRO - Presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do Oeste do Paraná.
“Este é o maior investimento da história do 

Sesc PR. É preciso enaltecer o trabalho de 
representatividade do Sistema Fecomércio e dos 
sindicatos na região Oeste, para trazer proje-
tos pensados para o bem comum dos tra-
balhadores do comércio, empresários e da 
comunidade em geral”.
CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO - 
Presidente da Comissão de Obras e 
Conselheiro do Sesc PR.

“O empreendimento está localizado em 
uma área privilegiada, corredor de acesso 
ao Mercosul. Vemos o empenho de todo 
o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR para 
o desenvolvimento e a ampliação dos 
serviços em nossa região”. 
EMERSON ALCIDES VERONESE - Presidente 
do Sindicato do Comércio Varejista de Veícu-
los, Peças e Acessórios para Veículos de Cas-
cavel (Sincipeças Cascavel).

“Estou muito feliz porque lutamos muito 
para que esse projeto se tornasse reali-
dade. Eu não sou pioneiro de Cascavel, mas 
já estou há 50 anos na cidade. Essa obra me 
dá uma satisfação e uma alegria de vê-la 
acontecendo”. 

AGOSTINHO FRANCISCO SABADIN - Mem-
bro do Conselho Fiscal da Fecomércio Pr.

“O empreendimento trará um grande 
número de turistas de várias partes do Bra-
sil e vai representar uma grande oportuni-
dade para o comércio e o setor gastronômi-
co ganharem dinheiro”. 
LEOPOLDO NESTOR FURLAN - Presidente do 
Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de 
Cascavel e região (Sindlojas Cascavel e região)

“É um momento ímpar para a cidade, até 
pela crise do nosso país agravada pela pan-
demia. É um investimento que vai gerar 
emprego, renda e que fica no município. O 
investimento não é salutar somente para 
Cascavel, mas para a Região Oeste. Assim 
que concluída vai atrair visitantes para a 
nossa região, fomentando o nosso comércio 
e o nosso turismo”. 
LUIS ANTONIO LANGER - Presidente do 
Sindicato das Empresas de Compra, ven-
da, locação, administração e loteamentos 
de imóveis e dos edifícios em condomínios 
residenciais e comerciais do Paraná (Secovi 
Paraná)

RESUMO DA NOTÍCIA:
Iniciam as obras do HOTEL SESC CASCAVEL, que irá atrair 
milhares de visitantes para a região Oeste do Estado

EXPECTATIVA DE EMPRESÁRIOS LOCAIS E MEMBROS 
DO SISTEMA FECOMÉRCIO SESC SENAC PR

PERSPECTIVA de um dos apartamentos que 
farão parte do empreendimento

O HOTEL servirá para atender hóspedes mais 
voltados à diversão e ao lazer. Será um local privi-
legiado para períodos de descanso e férias

PERSPECTIVA da área onde serão construí-
dos os chalés com todos os equipamentos

Fotos: Bruno Tadashi
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O FUTURO DA HABITAÇÃO
POPULAR NO BRASIL

EcoparqueEcoparque

AOS 70 ANOS CASCAVEL AOS 70 ANOS CASCAVEL 
Ganha primeiro Condomínio
Residencial sustentável, bonito, 
funcional, inclusivo e mobiliado

Ganha primeiro Condomínio 
Residencial sustentável, bonito, 
funcional, inclusivo e mobiliado

A GENTE NÃO QUERIA CONTAR, MAS...
A capa da revista Nova Fase ao lado, foi um trabalho do consagrado

fotógrafo CESAR PILATTI e, ficou em 2º lugar entre milhares de revistas do mundo.

AS FERRAMENTAS ACIMA ...
São tão importantes para o seu trabalho,

 que até nos damos ao luxo de manter a 

revista Nova Fase impressa a 36 anos, 

só para você sentir o prazer de folhear

www.revistanovafase.com.br Foto: Cesar Luiz Pilatti
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PARABÉNS PRA VOCÊ

Encantados com as perspectivas de progres-
so no Oeste paranaense, eles acreditaram e 
se empenharam

A história da Gaúcha Megastore se mescla 
à história da cidade de Cascavel e começou 
a ser escrita no início dos anos 1960. Há 60 
anos nascia a primeira Loja Gaúcha, às mar-
gens da BR-277, atual  avenida Brasil, pelo 
casal Antonio e Olivia Kucinski e seus filhos. 
Encantados com as perspectivas de progres-
so no Oeste paranaense devido ao entronca-
mento ligando a região aos importantes cen-
tros de São Paulo, Curitiba e Foz do Iguaçu 
e à facilidade de acesso a todo o país, eles 
acreditaram e se empenharam. 

A loja trabalhava com tecidos, enxovais para 
noivas e artigos para viagens mas os produtos 
ofertados foram se adequando ao momento 
e às demandas. 
Até 1993 foram inauguradas 9 lojas entre 
Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, época em 
que a empresa chegou a empregar cerca de 
210 funcionários.
Ao longo do tempo as franquias deram lugar 
ao conceito multimarcas e uma inteligente 
estratégia empresarial de adequação ao po-
tencial de consumo das cidades foi adotada. 
Atualmente são duas lojas amplas e con-
fortáveis, sendo uma em Cascavel e outra em 
Foz do Iguaçu.

Assim como Cascavel, essa cidade moderna, 
humana e acolhedora, a Gaúcha está sempre 
se renovando e expandindo seus potenciais, 
haja vista a repaginação interna realizada 
para celebrar seus 60 anos, com a intro-
dução de novas seções, como o da Casa e do 
Bem-estar.  
Outras novidades estão por vir, novos setores, 
como cama, mesa e banho, revelando coragem, 
empreendedorismo e foco na missão.
Uma Marca construída com criatividade, 
entusiasmo, beleza, estudos, interações ao 
redor do mundo, amor pelo que se faz, fé e 
espírito inovador! Seu bem maior, é o legado 
de amizade e confiança de várias gerações de 
amigos e clientes.

Há 60 anos, a GAÚCHA MEGASTORE, 
faz parte da história de Cascavel

A família Gaúcha Megastore tem o maior orgulho de fazer parte de sua história

CASCAVEL 70 ANOS
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E hoje, conta com mais de 12 mil associados e 
23 mil funcionários porque valoriza as pessoas que 
a constroem a cada dia e que a transformaram na 
cooperativa que mais emprega no país. Porque segue 
as boas práticas industriais, respeita o meio ambiente 
e planeja seu futuro com sustentabilidade. 

E porque sabe que o segredo de todo o seu sucesso, 
mais do que aprender sempre, é dividir esse 
conhecimento, capacitar pessoas e investir na sua 
gente e na sua terra. 

Se tem uma coisa que a 
Lar sabe, é que sucesso 
não se faz sozinho. 

Internacional,  
parceira,
capacitadora
e sustentável.

Feita por 
todos nós.lar.ind.br

larcooperativa
laragrooficial
larfoodsoficial   
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