
HELOÍSA 
Godinho

HELOÍSA 
Godinho

Arte
Fatos
Gente
Saúde
Humor
Política
Eventos
Turismo
Pesquisa
Economia
Agronegócio

Arte
Fatos
Gente
Saúde
Humor
Política
Eventos
Turismo
Pesquisa
Economia
Agronegócio

Miss Paraná
Globo 2021

REVISTA DE INFORMAÇÃO

Miss Paraná
Globo 2021

Ano 36 - Nº498 - dezembro - 2021 - R$15,00 - exterior U$ 5,00 - www.revistanovafase.com.br 

Nova FaseNova Fase



Nova Fase  | 32 |  Nova Fase

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

Natureza.
Emoção.
E muita energia.
Foz do Iguaçu.
Várias viagens
num só destino.
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A ceia de Natal
não precisa dar
um trabalhão
para ser incrível.

Ceia Prática Frimesa. 
Você só precisa tirar da embalagem, 
assar e servir. Menos cozinha e mais 
Natal de presente pra você.
Quem experimenta, recomenda.

Campanha Festas de Fim de Ano 2021 - Revista Nova Fase - 21x29,7cm.indd   1Campanha Festas de Fim de Ano 2021 - Revista Nova Fase - 21x29,7cm.indd   1 11/11/2021   10:0711/11/2021   10:07



Nova Fase  | 54 |  Nova Fase

O Senador Alvaro Dias, que foi agraciado com 
o Título de "Cidadão Honorário" de nove 
Municípios, em concorrido evento na cidade 
de Capanema, que reuniu Prefeitos, Verea-
dores, autoridades, convidados, imprensa e 
sociedade de: Capanema, Planalto, Pérola do 
Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Realeza, 
Bom Jesus do Sul, Ampére, Manfrinópolis e 
Pranchita. 
Valdomiro Cantini, um dos idealizadores da 
homenagem, disse que, "Foi um momento 
ímpar que vai ser difícil se repetir, pela pre-
sença de autoridades e lideranças de tantos 
municípios no mesmo dia dizendo: obrigado 
Senador Alvaro Dias. Obrigado ao homem pú-
blico que orgulha o Brasil”.
Naquele momento festivo, estava o agrade-
cimento de toda a comunidade acreditando 
mais do que nunca, na força da política do 
homem probo de caráter ilibado, para buscar 

a reabertura da Estrada Parque Caminho do 
Colono, num compromisso assumido publica-
mente pelo senador de continuar na luta pelo 
entendimento no Senado Federal. 
Como relatou o ex-juiz Marcio Geron, que to-
cou no sentimento dos presentes falando da 
angústia e da espera da reabertura da estra-
da, na busca incansável do reconhecimento 
de todo o sofrimento de um povo. 
Muitos tiveram que sair, especificamente de 
Capanema, para garimpar novas oportunida-
des em outras localidades, em outros estados 
e até fora do país.
Ao ouvir a narrativa cronológica de toda essa 
luta de um povo extraordinário da faixa de 
fronteira, o Senador Alvaro Dias foi as lágri-
mas, porque tocou na sua alma.
Iniciou seu discurso afirmando que, “Eu não 
posso falhar, não posso decepcionar essa 
gente. Essa plêiade de prefeitos, vereadores, 

presidentes das câmaras que eu me somo e 
agradeço a todos, na pessoa do Presidente 
da Câmara de Vereadores de Capanema, meu 
amigo Ercio Marques Schappo pela grandeza 
deste evento.”
O senador fez um relato de como o projeto 
está tramitando no Senado, após passar pela 
Câmara Federal e reafirnou que, "Eu era en-
tusiasta da região, agora sou um lutador, um 
leão, um guerreiro pela reabertura. Valeu a 
pena? Valeu sim, a alma dos meus irmãos 
do Sudoeste do Paraná nunca foi pequena. 
Muito obrigado prefeitos, mas em especial, 
muito obrigado mais uma vez às Câmaras de 
Vereadores que aprovaram esse título, muito 
obrigado ao povo, às autoridades que aqui 
vieram.”
As causas do Sudoeste têm um grande aliado 
e agora um filho da terra, um homem que re-
cebeu uma certidão de nascimento de nove 
municípios, é irmão de cada um dos muníci-
pes e está em Brasília lutando pelas causas da 
faixa de fronteira. Ele é Alvaro Dias, o Senador 
honorário da faixa de fronteira do Sudoeste 
do Paraná. Salve a nossa Repúbica e Salve os 
bons homens da política  da nossa terra.

RESUMO DA NOTÍCIA: O Sudoeste do Paraná, em especial a faixa 
de fronteira, literalmente parou no dia 12 de novembro em reco-
nhecimento à história do político Alvaro Dias. 

HOMENAGEM -  Senador Alvaro Dias, recebeu Título de "Cidadão Honorário" de nove Municípios no Sudoeste do Paraná

por Editoria Política - Fotos: Michele Amaral  - Capanema - Pr

SOLENIDADE -  Reuniu autoridades, lideranças, convidados e sociedade de 10 Municípios na cidade de Capanema

Senador ALVARO DIAS recebe 
título de "Cidadão Honorário de 10 

Municípios do Paraná no mesmo dia
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Em seu discurso de filiação ao Podemos na 
manhã ensoralada do dia 10 de novembro, 
em Brasília, o ex-juiz Sergio Moro deu pistas 
do que poderia ser seu plano de governo para 
a economia, praticamente como pré-candi-
dato à Presidência da República em 2022. 
Embora, Moro não afirmou oficialmente que 
vá disputar as eleições no próximo ano.
Mais reconhecido por temas como combate 
à corrupção e segurança pública, Moro deu 
ênfase à necessidade de acabar com a pobre-
za no país e defendeu ser possível fazê-la sem 
furar o teto de gastos — principal âncora fis-
cal do país — e ferir a responsabilidade fiscal. 
Uma das primeiras ações a serem feitas por 
ele, caso chegue à Presidência, será a cria-
ção de uma "força-tarefa de erradicação da 
pobreza".
Pautado na defesa do livre mercado e da livre 
iniciativa, o ex-ministro da Justiça também 
criticou a morosidade das reformas econô-
micas e disse ser preciso privatizar estatais 
"ineficientes".
Leia, a seguir, algumas declarações de Moro 
durante o evento de filiação:

ERRADICAÇÃO DA POBREZA
Uma das prioridades de seu projeto de gover-
no será "erradicar a pobreza, acabar de vez 
com a miséria", disse Moro. Ele acredita ser 
possível criar um mutirão para combater po-
breza", utilizando servidores e especialistas 
das estruturas já existentes.
"Será uma força-tarefa permanente e atuará 
como uma agência independente, sem inte-
resses eleitoreiros. A missão: erradicar a po-
breza no país. Muita gente pensa que isso é 
impossível, como diziam que era impossível 
combater a corrupção. 
Não é, e nem precisa destruir o teto de gas-
tos ou a responsabilidade fiscal para fazê-lo. 
Nós podemos erradicar a pobreza, e esse é 
o maior desafio da nossa geração", afirmou. 
Para ele, é preciso atuar além do escopo de 
programas como Auxílio Brasil e Bolsa Famí-
lia: "precisamos identificar o que cada pes-
soa necessita para sair da pobreza", disse. 
"Isso já deveria ter sido feito anos atrás". 
"Isso muitas vezes pode ser uma coisa sim-
ples. Uma vaga no ensino, um tratamento de 
saúde ou uma oportunidade de trabalho. 

As pessoas querem trabalhar e gerar seu pró-
prio sustento. Precisamos atender a essas ca-
rências com atenção específica", completou.

PRIVATIZAÇÕES
Moro também disse ser necessário "priva-
tizar estatais ineficientes", sem citar nomi-
nalmente as empresas. "Precisamos abrir 
e modernizar nossa economia, buscando 
mercados externos. O tempo é de inovação 
e não podemos ficar para trás nesse mundo 
cada vez mais dinâmico e competitivo", disse. 
Os "jabutis" — tópicos alheios ao tema cen-
tral de uma proposta legislativa — na MP 
da Eletrobras também foram mencionados 
e criticados por Moro durante seu discur-
so. "Quando o governo resolve finalmente 
vender uma empresa estatal, como a Ele-
trobras, aprova junto uma série de jabutis, 
coisas que ninguém entende direito. Mas 
que na prática todo mundo sabe que sig-
nifica que a conta de luz vai ficar mais cara 
para alguém ganhar mais dinheiro", disse o 
ex-juiz, em referência à previsão de contra-
tação de termelétricas movidas a gás na MP 
que autoriza a privatização da Eletrobras. 
Segundo estimativa da Associação dos Gran-
des Consumidores Industriais de Energia e 
Consumidores Livres (Abrace), os "jabutis" in-
seridos no texto e sancionados por Bolsonaro 
empurram uma conta de R$ 46,5 bilhões para 
os consumidores de energia elétrica.

REFORMAS ECONÔMICAS
Moro também criticou a morosidade das ges-
tões em fazer avançar as reformas econômi-
cas. Disse que elas "nunca chegam" e, quan-
do chegam, "são malfeitas". 
"E o Brasil fica sendo esse país do futuro 
e nós nos perguntamos quando vai che-
gar o futuro do país do futuro", afirmou. 
"Desde que me entendo por gente eu ouço 
as pessoas falarem que o Brasil é um país 
injusto, que precisamos fazer reformas, 
mexer nas leis para que o país melhore". 
"Precisamos reformar nosso sistema confuso 
de impostos. Há quanto tempo falamos em 
fazer uma reforma tributária, e isso nunca é 
feito?", disse o ex-juiz. "E ao olharmos para 
reformas que estão sendo aprovadas, o que a 
gente percebe é que ninguém está pensando 
nas pessoas".

PEC DOS PRECATÓRIOS
Ao fazer referência indireta à PEC dos preca-
tórios, aprovada em segundo turno pelo ple-
nário da Câmara dos Deputados, o ex-minis-
tro disse que "mesmo quando se quer uma 
coisa boa, como o aumento do Auxílio Brasil 
ou do Bolsa Família, que são importantes 
para combater a pobreza, vem alguma coisa 
junto ruim, como o calote de dívidas, furo 
no teto de gastos e o aumento de recursos 
para outras coisas que não são prioridade". 
Um dos principais objetivos do governo fede-
ral com a PEC é abrir espaço no teto de gas-
tos a fim de drenar recursos para o programa 
Auxílio Brasil. Mas, além disso, o governo tem 
sido acusado de "comprar votos" à favor da 
PEC ao liberar até R$ 15 milhões em emendas 

parlamentares. A proposta também parcela 
as dívidas que a União tem com os credores. 
"Mas nesse país que compartilhamos, o nos-
so senso de comunidade impede que adote-
mos um capitalismo cego, sem solidariedade 
ou compaixão. O nosso senso de justiça, os 
nossos valores cristãos e que são comparti-
lhados pelas outras religiões, exigem que as 
grandes desigualdades econômicas sejam su-
peradas", disse.

INFLAÇÃO, JUROS E DESEMPREGO
As altas taxas de juros e o desemprego tam-
bém foram tópicos citados por Moro, para 
quem os números só devem piorar neste go-
verno. "A inflação está muito alta. Os técnicos 
falam em um número, mas quem vai no posto 
de gasolina, quem vai na padaria, sabe que 
é muito mais. Os juros subiram, dificultando 
ainda mais a vida do empresário, do agricul-
tor ou das pessoas comuns. E os juros ain-
da vão subir mais neste governo", afirmou, 
acrescentando que não é "pessimista", mas 
o país é que se encontra no "rumo errado". 
"E como exemplo é só olhar o número eleva-
do de pessoas desempregadas e há quanto 
tempo essas coisas estão assim. Desde a épo-
ca do governo do PT o desemprego começou 
a crescer e não parou mais. São atualmente 
mais de 14 milhões de desempregados, sem 
contar aqueles que já desistiram de procurar 
emprego, e não vemos perspectivas próximas 
de melhorar", afirmou o ex-juiz.

EMPREENDEDORISMO
O ex-ministro ressaltou, em sua fala, a dig-
nidade da pessoa humana e disse acreditar 

na capacidade empreendedora e inovadora 
de cada brasileiro. "Todo cidadão tem o po-
tencial de se tornar uma versão melhor de si 
mesmo. Quero dizer aqui que essa é minha 
crença fundamental, que cada indivíduo tem 
a sua própria dignidade e tem a capacidade 
de se aprimorar continuamente", afirmou ele. 
"Por acreditarmos no potencial de cada um, 
defendemos o livre mercado, a livre empresa 
e a livre iniciativa, tudo isso sem que o gover-
no tenha que interferir em todos os aspectos 
da vida das pessoas".

ECONOMIA VERDE
Para além de ser o celeiro do mundo em ter-
mos de economia verde, "com sua pujante 
agricultura, pequenos e grandes proprie-
tários", o Brasil, na visão de Moro, também 
pode liderar e ser exemplo para o mundo 
na preservação das florestas, no fomento 
da exploração de energias limpas e na cria-
ção de uma economia verde, sustentável e 
de baixo carbono. "Nós somos detentores 
dessa enorme riqueza verde e, infelizmente, 
fizemos tudo errado nos últimos anos", disse. 
"Isso não é assunto só para Glasgow. Isso é 
assunto para nós aqui, hoje, todo dia. Isso 
nos trará investimentos e nos fará orgulhosos 
de nosso país. O Brasil deve ser o líder e o 
orgulho do mundo na economia verde e sus-
tentável", afirmou Moro durante o evento. 

B R A S I L

RESUMO DA NOTÍCIA: Sergio Moro se filiou em solenidade em 
Brasília ao Partido Político Podemos como provável pré-candidato 
para Presidente do Brasil nas eleições de 2022.

PRESIDENCIÁVEL -  Agora no PODEMOS, faltava a filiação num Partido, para Sergio Moro definir seu futuro político

SOLENIDADE -  Das mais prestigiadas em Brasília, quando o Partido PODEMOS, acolheu seu mais novo e ilustre filiado

DISCURSOS -  Nas mensagens do Senador Alvaro Dias, líder do Podemos no 
Congresso Nacional e do ex-ministro Sergio Moro, a sintonia por busca de 
soluções com planos avançados por um Brasil melhor

As propostas 
de MORO para 

economia: 
como ele pensa e 

o que considera 
mais urgente

3ª VIA BRASIL

 por Editoria Nacional
Fotos: Thati A. Martins
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As transformações que a mulher é capaz de 
causar no agronegócio e a capacidade femini-
na em assumir o seu papel de protagonismo 
dentro e fora da porteira inspiraram a realiza-
ção do evento Le Donne Dell’Agro.
“Estou muito feliz ao ver a mulher se agigan-
tando na gestão do agro brasileiro! Isso é tudo 
o que precisamos para manter este agro cada 
vez mais produtivo e competitivo.” Esta frase 
do produtor rural Alysson Paolinelli marcou o 
segundo dia de palestras no evento Le Donne 
Dell’Agro. O indicado ao Prêmio Nobel da Paz 
em 2021 agradeceu a oportunidade de parti-
cipar do evento e enfatizou os resultados que 
estamos tendo no Brasil graças ao esforço do 
produtor brasileiro. Uma demonstração é a 
força da mulher: “A presença do jovem e da 
mulher tanto na execução dos negócios do 
agro, na representação e associações de clas-
se e em todos os pontos onde estão agindo, 
estão nos dando o conforto de que estamos 
cada vez mais bem representados. A mulher 
é mais cuidadosa e paciente, e sabe antever 
problemas que às vezes passam despercebi-
dos”, explica.
Para o idealizador do evento, CEO do Grupo 
Fienile, o agricultor Gustavo Grossi, “foram 
dois dias de muito aprendizado e satisfação 
em ver tantos especialistas do Brasil e da trí-
plice fronteira reunidos trazendo o que há de 
melhor nos assuntos hídricos, de gestão, eco-

nomia, tecnologia, entre muitos outros, e as 
mulheres do campo que vieram em peso em 
busca de aprendizado e de levarem o melhor 
para o retorno às suas casas que já estamos 
pensando na edição do próximo ano”, come-
mora. 
A produtora rural, Marcia Agnst, veio de Car-
los Antonio Lopez, Itaipua, no Paraguai, cerca 
de 180 quilômetros de Foz, para acompanhar 
as palestras de especialistas em agronegó-
cio, acompanhada pelas noras, sobrinhas e 
amigas, também acredita na importância de 
se especializar e se atualizar e vê esta opor-
tunidade como um despertar para novos co-
nhecimentos. “Sou filha de agricultores e eu 
e meu marido temos silo de grãos no Para-
guai e acredito que existem muitas mudanças 
acontecendo e é importante a gente se munir 
de conhecimento. O conhecimento dá liber-
dade e faz você tomar as melhores decisões.“ 
Durante os dois dias de evento um pivô de 
irrigação fez um show à parte, com luzes 
cor-de-rosa que iluminavam a entrada do 
centro de convenções do Hotel Carimã. Uma 
demonstração da Tecnologia Irriluce, na qual 
lâmpadas led são acopladas a um pivô de irri-
gação para fornecer uma iluminação artificial 
para a agricultura, uma suplementação de 
luz que ilumina a lavoura quando o sol já foi 
embora. Os representantes do Grupo Fieni-
le participaram do Painel Tecnologia Irriluce 

para falar sobre os trabalhos realizados e os 
resultados conquistados até agora. O em-
presário e parceiro do Grupo Fienile, Ramiro 
Azambuja, abriu o painel apresentando o as-
sunto da “Luz Rosa”, e o Dr. Ernane Miranda 
Lemes, Engenheiro Agrônomo e doutor em 
Fitotecnia pela Universidade Federal de Uber-
lândia, explicou sobre a importância da cor 
e o impacto na qualidade da planta. O agri-
cultor Gustavo Grossi, CEO do Grupo Fienile, 
contou sobre a descoberta da tecnologia, que 
aconteceu há cerca de oito anos na sua pro-
priedade, quando ele mesmo descobriu que 
o trecho iluminado pelo poste da rodovia, que 
margeia sua plantação, crescia mais do que o 
restante da lavoura. De lá pra cá ele investiu 
em pesquisas e criou a Tecnologia Irriluce. 
Gustavo falou também sobre os projetos em 
andamento nos diferentes estados do Brasil 
e sobre a importância do acompanhamento 
técnico, uma vez que não basta ‘instalar lâm-
padas’, é preciso estudo, pesquisa e acompa-
nhamento. O Diretor de Operações do Grupo 
Fienile, engenheiro agrônomo, Matheus Iida 
mostrou gráficos ilustrativos sobre o aumen-
to de produtividade em uma propriedade em 
Jacuizinho no Rio Grande do Sul.
Assessoria
Dr. Ernane Miranda Lemes, Engenheiro Agrô-
nomo e doutor em Fitotecnia pela universi-
dade Federal de Uberlãndia, Adryeli Costa, 
advogada; Gustavo Grossi, agricultor, CEO do 
Grupo Fienile, Ramiro Azambuja, empresário 
e produtor rural; Matheus Iida, Diretor de 
Operações do Grupo Fienile.

BRASILEIRAS, ARGENTINAS E PARAGUAIS EM FOZ DO IGUAÇU - PR.
MULHERES NO AGRO

RESUMO DA NOTÍCIA: Le Donne Dell’Agro reuniu mais de mil pesso-
as e pivô de irrigação com luzes rosas deu show à parte

O Brasil tem uma folha corrida ruim em 
matéria de tratamento do meio ambiente, 
desmatamento e outros itens da agenda 
ecológica? Tem. Mas a verdade, nunca dita 
– principalmente aqui mesmo, no próprio 
Brasil – é que ruim, mesmo, é o prontuá-
rio do mundo desenvolvido em cada uma 
dessas questões. Europa, Estados Unidos 
e outros lugares de primeira classe são 
maravilhosos, hoje, para dar aulas alta-
mente edificantes de boa conduta ambien-
tal ao Brasil (e de fazerem ameaças cada 
vez mais agressivas para serem ouvidos, 
e ouvidos já), mas foram horríveis com 
as suas próprias naturezas. Conclusão: 
não são exemplo de nada, para ninguém. 
Desgraçado do Brasil, aliás, se fosse seguir 
o mundo desenvolvido em matéria de pre-
servação ambiental – a Amazônia estaria 
reduzida ao tamanho do Passeio Público 
de Curitiba, e o resto da superfície do país 
seria um deserto de asfalto, autoestradas e 
outros portentos da infraestrutura. 
O país tem muito o que fazer, é claro; 
também é muito urgente que faça. Mas 
nada é tão falso como o teatro monta-
do nessas conferências mundiais onde 
se celebra a correção ecológica, fala-se 

em carbono zero e se joga no Brasil a cul-
pa por tudo o que existe de errado com 
a natureza do “planeta”. O Brasil não é o 
problema. É, ao contrário, onde se pode 
estudar, aprender e encaminhar soluções. 
Nenhum país do mundo preservou tanto 
as suas florestas quanto o Brasil. 
Em nenhum país do mundo os proprietá-
rios rurais são obrigados por lei a mante-
rem intocadas, e reservadas à natureza, 
20% de suas propriedades, sem nenhuma 
compensação por isso. Nenhum país de-
senvolve tanto a sua produção de alimen-
tos sem tocar em áreas de floresta. Ne-
nhum país do mundo tem quase 15% do 
seu território ocupado por reservas indíge-
nas – o cenário de sonho dos ecologistas 
que vivem em países onde não existe índio. 
Os verdadeiros problemas ambientais do 
Brasil não são, como querem a militância e 
a ignorância ambientais do Primeiro Mun-
do, o resultado do progresso e da pros-
peridade econômica – são, exatamente 
ao contrário, o fruto direto do atraso e da 
pobreza. Problema ambiental de verdade, 
no Brasil, é 50% da população viver sem 
sistema de esgotos, em consequência da 
ganância dos donos das empresas estatais 

e da religião do “poder público”. Ou, então, 
a ilegalidade e o crime puro e simples – os 
grandes responsáveis pelo desmatamen-
to, as queimadas e a mineração ilegais. 
O mundo dos ricos, depois de ter alcança-
do um grau de desenvolvimento que lhes 
fornece PIBs per capita de 80.000 dólares 
por ano, quer que o Brasil cancele o seu 
desenvolvimento econômico para resolver 
os problemas mundiais do meio ambiente. 
Quer isso, aliás, de todos os países subde-
senvolvidos. 
Está mais do que na hora, portanto, de 
se concentrar nas soluções reais, nas 
preocupações ambientais legítimas da 
comunidade internacional e no deba-
te honesto das questões ecológicas. 

Uma perfeita análise do jornalista da Gazeta do Povo J.R. Guzzo, que merece ampla reflexão

Brasil NÃO pode carregar a culpa do
mundo pelos problemas ambientais

CARAJÁS  - A Floresta Nacional de Carajás, no sudeste do Pará, na Amazônia: O Brasil é onde se pode estudar, aprender e 
encaminhar soluções sobre a conservação do meio ambiente.| Foto: TV Brasil

MEIO AMBIENTEMEIO-AMBIENTE
MEIO-AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO-AMBIENTE

DESTAQUE
Um dos palestrante que 
despertou atenção do 
público, foi o advogado e 
empresário do agronegó-
cio, Dr. WILFRIDO AU-
GUSTO MARQUES, que 
mostrou a importância da 
recuperação de nascen-
tes e plantio de árvores, 
projeto que ele atua 
no Cerrado brasileiro, 
especialmente na região 
de Brasília com muito 
sucesso.
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GRAÇAS À DEUS, que desde 2009 o Paraná 
tem uma legislação que proíbe o consumo de 
cigarros, cigarrilhas e charutos em ambientes 
total ou parcialmente fechados de uso cole-
tivo. O que muitos não sabem é que a proi-
bição se estende aos cigarros eletrônicos e 
narguilé nesses mesmos locais. “A lei proíbe 
a utilização de qualquer dispositivo, como o 
cigarro eletrônico, que possa simular o cigar-
ro. A fumaça que é expelida é tão cancerígena 
quanto a fumaça do cigarro", lembra o depu-
tado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB), 
um dos autores da lei. 

Infidelidade é sinônimo de traição, e traição 
não existe em ato com consentimento prévio. 
Em breves palavras, isso explica a decisão da 
mesa diretiva da Câmara Federal de ignorar a 
orientação do TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral) para afastar Evandro Roman do mandato 
assumido ainda em janeiro de 2019. E como 
isso não bastasse, o parlamentar tem ainda a 
possibilidade de entrar com embargos de de-
claração e, em última análise, apelar ao STF 
(Supremo Tribunal Federal).
O Inciso 6º do Artigo 17 da Constituição Fe-
deral, incluído por meio da emenda nº 111, 
diz expressamente o seguinte:"Os depu-
tados federais, os deputados estaduais, os 
deputados distritais e os vereadores que se 
desligarem do partido pelo qual tenham sido 
eleitos perderão o mandato, salvo nos casos 
de anuência do partido ou de outras hipóte-

Com as definições partidárias batendo à porta do Palácio Iguaçu, o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior (PSD) terá que se virar para atender a todos os partidos que farão 
parte de seu projeto de reeleição. Pelo balanço das ondas, tudo indica que ele terá que 
se equilibrar em pelo menos três canoas, para "agradar" os (ainda) pré-candidatos a 

Presidente: Rodrigo Pacheco 
(PSD), Sérgio Moro (Podemos) 
e Jair Bolsonaro (PL). 
Pelo sim e pelo não, o presi-
dente do PL, deputado Giaco-
bo, jutamente com a deputada 
Christiane Yared, já disseram 
que até podem apoiar a reelei-
ção de Ratinho Junior, mas que 
Bolsonaro precisa de palanque 
do Paraná. O deputado Ney Le-
prevost foi ao encontro nacio-
nal do PSD em Brasília e voltou 
animado, após uma "prosa" 
com o mineiro Rodrigo Pache-
co, presidente do Senado, e 
provável candidato do PSD no 
plano nacional.

Com topografia privilegiada, a cidade sede da 
Região Metropolitana é um polo estratégico 
para as atividades comerciais do Mercosul. 
A valorizada e fértil terra vermelha destaca 
a produção intensiva de grãos, sendo o agro-
negócio carro chefe da economia, ostentan-
do assim o sexto maior PIB e a quinta cidade 
mais populosa (IBGE 2021) do Estado do Pa-
raná.
O apelido de “Capital do Oeste” se tornou tí-
tulo oficial com o seu desenvolvimento nos 
últimos anos, é polo educacional e referên-
cia nacional na saúde, tanto no setor público 
como no privado.
No mercado imobiliário apresenta expansão 
e evolução com variedade de imóveis aos 
que buscam realizar investimentos, o sonho 
da casa própria ou um novo lar que atenda às 
necessidades e desejos. 
O progresso planejado com os bairros bem 
distribuídos e ruas largas rendeu ao muni-
cípio o 4º lugar como a cidade com melhor 
planejamento urbano do Brasil (Ranking Con-
nected Smart Cities 2020) e também avançou 
quatro posições no Índice dos Desafios da 
Gestão Municipal (IDGM) se tornando a 11ª 
melhor cidade do Brasil para se viver.
Essa metrópole em desenvolvimento se pre-
ocupa em ser sustentável, inteligente e co-
nectada, tanto que também está identificada 
pela Urban Systems entre as 100 Melhores 

Cidades para Fazer Negócios e caminhando 
para conquistar novos títulos.
Esse “boom” fortalece e consolida as rique-
zas do município, gera interesse de incorpo-
radoras e construtoras a avançar com lança-
mentos melhores, tecnológicos, inovadores e 
completos.
Os últimos 2 anos foram atípicos e a pan-
demia a nível nacional ocasionou inúmeras 
consequências, mas o oposto aconteceu 
no mercado imobiliário, principalmente em 
Cascavel. Grandes empreendimentos foram 
lançados e a procura em todas modalidades 
cresceu, não havendo estagnação ou redução 
nos valores anunciados.
Embora seja uma cidade do interior e sem 
praia, o valor do metro quadrado em Casca-
vel se assemelha ao da capital Curitiba e cida-
des famosas do litoral de Santa Catarina. Isso 
porque a economia do município não é frágil, 
possui equilíbrio entre a agricultura e indús-
tria, uma fortalecendo a outra. 
Esse potencial de crescimento faz com que a 
procura por imóveis vá além da especulação, 
gerando interesse e a alternativa de diversifi-
car os investimentos com imóveis, que é his-
toricamente vista como a forma tradicional 
e conservadora de construir um patrimônio 
lucrativo e estável, sejam em áreas rurais, 
empreendimentos residenciais, comerciais, 
terrenos ou loteamentos.

Se confirmam os fatos antes mencionados 
com um levantamento não oficial realizado 
nos cinco Tabelionatos de Notas de Cascavel, 
que juntos no mês de outubro de 2021 so-
maram mais de 800 escrituras de compra e 
vendas lavradas. 
Vale ressaltar que o número de vendas 
imobiliárias é maior, já que não foi possível 
acrescentar o número de contratos de finan-
ciamento que possuem poder de escritura 
e são diretamente efetivados no 1º, 2º e 3º 
Registro de Imóveis, não passando pelos ta-
belionatos, além de, um número incalculável 
de contratos de compra e venda de imóveis 
na planta que são realizados direto com as 
construtoras e incorporadoras onde serão re-
gistrados posteriormente conforme entrega e 
liberação das documentações.
Esse promissor movimento e o canteiro de 
obras nos quatro cantos da cidade culminou 
na elevação de preços e pouca disponibilida-
de de negociação no momento em que os 
vendedores recebem uma proposta.
Podemos concluir que a diversificação dessa 
cidade, como a sua localização e ciclo econô-
mico são elementos únicos. Um polo gerador 
de riqueza, sendo Cascavel para os investido-
res a “menina dos olhos”. 
 

Por:  JULIANA KISLER 
Corretora de imóveis

CRECI 29.127
(45) 99918-8563

@juliana.kisler

VERTICALIZAR  - com foco nas novas tendências e maneiras de vida, Cascavel se agiganta para o alto e não para de crescer

ETC&TAL

É PROIBIDO FUMAR
NO PARANÁ

EVANDRO ROMAN 
CONTINUA DEPUTADO FEDERAL

GOVERNADOR RATINHO  
com os pés em 3 canoas?

CASCAVEL, A MENINA DOS OLHOS
RESUMO DA NOTÍCIA: A qualidade de vida é típica do interior, 
mas os ares já são de cidade grande

ENTRE AS MELHORES  - com economia crescente e uma invejável infraestrutura, a cidade está preparada para um salto de progresso

José Ivaldece Pereira

ses de justa causa estabelecidas em lei, não 
computada, em qualquer caso, a migração de 
partido para fins de distribuição de recursos 
do fundo partidário ou de outros fundos pú-
blicos e de acesso gratuito ao rádio e à tele-
visão".
“Sigo trabalhando normalmente e, inclusive, 
na sessão de logo mais à tarde ocuparei a 
tribuna para defender a suspensão das fes-
tividades de Carnaval no Brasil inteiro para 
evitar que o País seja castigado por uma nova 
onda da pandemia”, declarou o deputado 
cascavelense no fim da manhã da terça-feira 
(30), falando para a revista Nova Fase.
Roman disse estar com a consciência tran-
quila porque dispõe não apenas de uma, mas 
de duas cartas de concordância do PSD para 
deixar o partido. Uma delas, assinada pelo 
governador e presidente estadual Ratinho Ju-

nior, diz que  “a comissão executiva estadual 
declara, para os devidos fins, a sua anuência 
com a saída do deputado federal Evandro Ro-
man dos quadros partidários, corroborando 
com a existência de justa causa para desfi-
liação, nos termos do parágrafo único do art. 
22-A da Lei nº 9096/95 e o § 1º do art. 1º 
da Res. nº 22.610 do TSE, sem qualquer con-
sequência jurídica atinente ao mandato em 
exercício".
A outra carta, assinada pelo presidente na-
cional Gilberto Kassab, diz: "Mediante o pre-
sente instrumento, declaro que no dia 05 de 
novembro do corrente ano {2019} fui procu-
rado pelo deputado Evandro Roman na sede 
do partido em Brasília para informar sobre 
a conversa que este teria tratado com o go-
vernador do Paraná, Ratinho Junior, ao qual 
noticiou as razões pelas quais optou pelo in-
gresso no Patriota, sendo que não manifestei 
qualquer oposição ou contrariedade em rela-
ção à opção por ele revelada e, em respeito, 
foi-lhe informado que o partido não ingres-
saria com qualquer ação perante o Tribunal 
Superior Eleitoral, independentemente dos 
interesses dos suplentes em relação ao fato 
explicado".
Isso tudo passa a ideia de que o TSE ignorou 
a legislação e tomou uma decisão equivoca-
da ao julgar o recurso apresentado pelos su-
plentes Reinhold Stephanes Junior, Hidekazu 
Takayama e Edmar Arruda, e que Roman não 
terá maiores dificuldades para se manter de-
putado até início de abril do próximo ano, 
quando terá que devolver a cadeira ao titular 
Ney Leprevost, que terá que deixar o cargo 
de secretário estadual para ser candidato à 
reeleição.              
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Fonte: Alerta Paraná
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A vitória por 2 a 1, com gol de Deyverson na 
prorrogação, garantiu o Bi da Libertadores da 
equipe de Abel Ferreira e o Tri para a Aca-
demia de Futebol - campeã da América em 
1999, 2020 e 2021.
Diante do contorno dramático que a decisão 
ganhou, o duelo no Centenário Estádio e po-
deria, facilmente, ser assunto de um capítulo 
do "Futebol ao sol e à sombra". Nesta crô-
nica, as referências são em homenagem ao 
eterno Eduardo Galeano.
Antes de Deyverson dar números finais ao 
placar, Raphael Veiga abriu o marcador, ainda 
aos cinco minutos da primeira etapa. Coube a 
Gabigol empatar a decisão no segundo tem-
po, forçando a prorrogação em Montevidéu.

GOL DE RAPHAEL VEIGA
Foi aos cinco minutos. O Flamengo marcava o 
Palmeiras com perseguições individuais - ca-
racterística do time de Renato Gaúcho já co-
nhecida e explorada pelo adversário. Assim, 
quando Dudu recuou e Filipe Luís o acompa-
nhou até a intermediária, o espaço se ofere-
ceu para Gustavo Gómez lançar Mayke.
O camisa 12, atuando como ala no lugar do 
titular Marcos Rocha, suspenso, invadiu a 
área e deu passe preciso para Raphael Veiga 
chegar livre, já dentro da área, finalizar e ba-
lançar a rede adversária. Palmeiras na frente 
aproveitando-se de sua característica tam-
bém já conhecida: a transição rápida.

O TÉCNICO
"Então nasceu o técnico, com a missão de 
evitar a improvisação, controlar a liberdade 
e elevar ao máximo o rendimento dos joga-
dores, obrigados a transformar-se em atletas 
disciplinados", escreveu Eduardo Galeano.
E foi justamente o que fez Abel Ferreira dian-
te de um Flamengo no qual sobra qualidade 
individual, mas falta o coletivo. Após o gol, o 
time de Renato Gaúcho teve a bola, mas teve 
dificuldades para superar a "defesa que nin-
guém passa".
É claro que, nos 45 minutos iniciais, Gabigol, 
Arrascaeta & Cia arrumaram espaços, mas 
demorou. A primeira finalização foi aos 18, 
com Gabi cabeceando para fora. A melhor 
chance da primeira etapa foi aos 42, com o 
camisa 9 saindo da área e servindo Bruno 
Henrique na segunda trave, em jogada já ha-
bitual. O atacante escorou para Arrascaeta, 
que finalizou para a defesa de Weverton.

GOL DE GABIGOL
Foi aos 26 minutos. O Flamengo, desde a vol-
ta do intervalo, empurrava o Palmeiras para o 
seu campo de defesa e, nas bolas paradas e 
aéreas, ameaçava a meta de Weverton - que 
passava a se desenhar como herói do Alviver-
de. Contudo, o artilheiro apareceu para dei-
xar tudo igual - após ter desperdiçado duas 
chances.
Ao tabelar com Arrascaeta, Gabigol recebeu 

passe açucarado e bateu rasteiro, surpreen-
dendo Weverton e estufando a rede. Tudo 
igual no Estádio Centenário e emoções guar-
dadas para os minutos finais da decisão - que 
ganhou mais 30 minutos com a insistência da 
igualdade no placar no tempo regulamentar.
Aos 40, em novo passe de Arrascaeta, Mi-
chael ficou cara a cara com o goleiro do Pal-
meiras, mas a finalização foi para fora. Nesse 
momento, a prorrogação já era bom negócio 
para o time de Abel Ferreira, que caiu de-
mais após as saídas de Danilo, por cansaço, 
e Dudu.

O ÍDOLO
"E um belo dia a deusa dos ventos beija o pé 
do homem, o maltratado, desprezado pé, e 
desse beijo nasce o ídolo do futebol. (...) "A 
bola o procura, o reconhece, precisa dele. No 
peito de seu pé, ela descansa e se embala. 
Ele lhe dá brilho e a faz falar, e neste diálogo 
entre os dois, milhões de mudos conversam."
Em Montevidéu, a bola procurou Deyverson 
aos quatro minutos da prorrogação. Em sua 
primeira participação no jogo, o atacante 
acreditou no erro de Andreas Pereira, que 
veio. Assim, restou ao camisa 9 invadir a área 
e finalizar na saída de Diego Alves. O gol, 
acompanhado do choro de Deyverson, fez a 
torcida que canta e vibra "delirar, o estádio 
Monumental se esquecer que é de cimento, 
se soltar da terra e ir para o espaço", como 
Galeano já descreveu.
O que aconteceu nos minutos finais da parti-
da foram meros detalhes. O Palmeiras supor-
tou a pressão (desorganizada) do Flamengo, 
que empilhou atacantes em campo, mas não 
conseguiu superar a defesa rival. A festa, em 
Montevidéu, foi dos palmeirenses. Um tri-
campeonato histórico do Palestra.

RESUMO DA NOTÍCIA: "Por mais que os tecnocratas o programem até 
o mínimo detalhe, (...) o futebol continua querendo ser a arte do imprevisto." A 
frase é de Eduardo Galeano, nascido em Montevidéu,  que sediou a histórica final 
entre Palmeiras e Flamengo no sábado, 27/11/2021. 

PALMEIRAS É TRI DA LIBERTADORES
Flamengo não parou a máquina verde

Fonte, Lance - por Matheus Dantas

O ano de 2021, está prestes a terminar e vai deixando marcas que nos assombraram 
de alguma forma até inesperada. No entanto, algumas notícias que chegam de forma 
positiva, merecem nosso reconhecimento e destaque.
Como esta, do diretor da Escola de Medicina da Universidade George Washington ar-
gumenta que o cérebro de uma pessoa idosa é muito mais prático do que normalmen-
te se acredita.  Nessa idade, a interação dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro 
torna-se harmoniosa, o que expande nossas possibilidades criativas. 
É por isso que entre as pessoas com mais de 60 anos você pode encontrar muitas per-
sonalidades que acabaram de iniciar suas atividades criativas.
Claro, o cérebro não é mais tão rápido como na juventude. No entanto, ele ganha em 
flexibilidade. Portanto, com a idade, temos mais probabilidade de tomar as decisões 
certas e menos expostos a emoções negativas. O pico da atividade intelectual humana 
ocorre por volta dos 70 anos, quando o cérebro começa a funcionar com força total.
Com o tempo, a quantidade de mielina aumenta no cérebro, uma substância que faci-
lita a passagem rápida de sinais entre os neurônios. 
Devido a isso, as habilidades intelectuais são aumentadas em 300% em relação à mé-
dia. Também interessante é o fato de que após 60 anos, uma pessoa pode usar 2 
hemisférios ao mesmo tempo.
Isso permite que você resolva problemas muito mais complexos.
O professor Monchi Uri, da Universidade de Montreal, acredita que o cérebro do ido-
so escolhe o caminho que consome menos energia, elimina o desnecessário e deixa 
apenas as opções corretas para resolver o problema. Foi realizado um estudo no qual 
participaram diferentes faixas etárias. Os jovens ficavam muito confusos ao passar nos 
testes, enquanto aqueles com mais de 60 anos tomavam as decisões certas.
Agora, vamos examinar as características do cérebro na idade de 60 a 80 anos. Eles são 
realmente rosados.

CARACTERÍSTICAS DO CÉREBRO DE UMA PESSOA IDOSA
1. Os neurônios no cérebro não morrem, como dizem todos ao seu redor. As conexões 
entre eles simplesmente desaparecem se a pessoa não se envolver em trabalho mental.

2. A distração e o esquecimento aparecem devido a uma superabundância de infor-
mações.  Portanto, não é necessário que você concentre toda a sua vida em ninharias 
desnecessárias.

3. A partir dos 60 anos, uma pessoa, ao tomar decisões, não utiliza um hemisfério ao 
mesmo tempo, como os jovens, mas ambos.

4. Conclusão: se uma pessoa leva um estilo de vida saudável, se move, tem uma ati-
vidade física viável e tem plena atividade mental, as habilidades intelectuais NÃO di-
minuem com a idade, elas só CRESCEM, atingindo um pico na idade de 80-90 anos. 
Portanto, não tenha medo da velhice. 
Esforce-se para se desenvolver intelectualmente.

Aprenda novos trabalhos manuais, faça música, aprenda a tocar instrumentos musi-
cais, pinte quadros! Dança! Interesse-se pela vida, encontre-se e comunique-se com 
amigos, faça planos para o futuro, viaje o melhor que puder.
Não se esqueça de ir nas lojas, cafés, shows. Não se cale sozinho, é destrutivo para qual-
quer pessoa. Viva com o pensamento: todas as coisas boas ainda estão à minha frente! 

FONTE: New England Journal of Medicine.
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O Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) atingiu de janeiro até 31 
de outubro a marca de R$ 1,1 bilhão em con-
tratos firmados no Paraná, chegando próximo 
ao valor estipulado como meta pela diretoria 
da região, que é contratar R$ 1,25 bilhão nes-
te ano.
No total, a meta é contratar R$ 3,4 bilhões até 
o final de 2021 – o banco atingiu até outubro 
R$ 2,8 bilhões.
“Nos foi dada a missão pela diretoria de su-
perar os números do ano passado. E já supe-
ramos em 15%, mesmo sem ter terminado o 
ano”, afirma o superintendente do BRDE no 
Paraná, Paulo Cesar Starke.
Algumas regiões se destacaram para os 
bons resultados no Paraná. Segundo dados 
da agência na capital paranaense, uma das 
regiões é o Oeste, com R$ 311 milhões em 
contratos, e a outra é a de Curitiba, Região 
Metropolitana e Litoral, com R$ 182 milhões. 
Diz o superintendente no Paraná, o Norte do 
Estado também teve boa participação.

SETORES
Em relação aos setores, são destaques co-
mércio/serviços e agropecuária. O primeiro 
representou 34,92% dos contratos firmados 
pelo BRDE no Paraná. Já o de agropecuária, 
30,81%; indústria, 18,54%; e infraestrutura, 
15,73%. “Como era de se esperar, o agro con-
tinua sendo um dos setores que mais gerou 

contratos para o BRDE. É um setor de finan-
ciamento muito importante para o banco”, 
destacou Starke.
Outro setor que teve bom rendimento em 
2021 foi o de financiamento a bancos de ou-
tro piso de repasse, ou seja, para pequenas 
operações. Neste ano, o BRDE também fir-
mou contrato com diversas agências e coope-
rativas de fomento para pequenas operações, 
impactando um outro público da sociedade.
“O BRDE deve caminhar com a sociedade. 
Desta forma, além de atuarmos em grandes 
indústrias e estarmos presentes em grandes 
processos de inovação, também podemos 
oferecer um apoio para os micro e pequenos 
empreendedores que ajudam a girar nos-
sa economia e manter diversos empregos 
em funcionamento”, afirma o presidente do 
BRDE, Wilson Bley.

PARA 2022
Wilson Bley, que assumiu a presidência do 
BRDE no último dia 3 de novembro, diz que 
os planos de crescimento para 2022 conti-
nuam fortes. “Estamos mirando no futuro, 
buscando fundings e entrando com novas 
contratações. Vamos trazer novos desafios e 
tornar o BRDE o maior banco de desenvolvi-
mento regional do Brasil. Sei que temos ex-
pertise suficiente para chegarmos lá”, afirma 
Wilson Bley.

BRDE ABONA COOPERATIVA 
NO MERCADO FINANCEIRO

Considerando os desafios climáticos do pla-
neta elencados na COP 26 e o compromisso 
do banco com o desenvolvimento sustentá-
vel, o diretor-presidente pretende tornar o 
BRDE o primeiro banco verde do Brasil.
“Pretendemos identificar iniciativas cujas ma-
trizes permitam a verificação da emissão de 
gases de efeito estufa. Para aqueles que as-
sumam, contratualmente, o compromisso de 
mitigar ou neutralizar suas emissões, o banco 
poderá apresentar um tratamento diferencia-
do”, explica.
No Paraná, Starke também destaca os desa-
fios para 2022. “Queremos voltar a ter bons 
resultados que conquistamos no início da dé-
cada passada. Nos últimos anos muita coisa 
mudou, enfrentamos uma crise econômica 
e uma pandemia mundial. No entanto, esta-
mos muito otimistas porque já começamos 
esta década com o pé direito e números óti-
mos”, declarou.

A empresa comemora a data superando a 
marca de R$ 5 bilhões em crédito liberado 
no período para apoiar o empreendedoris-
mo, por meio de linhas de crédito de baixo 
custo para fortalecer os pequenos negócios, 
e obras para melhoria da infraestrutura e da 
qualidade de vida nos municípios paranaen-
ses.
Atualmente a Fomento Paraná mantém uma 
carteira de crédito de aproximadamente R$ 2 
bilhões em recursos em circulação no Estado. 
Sua carteira ativa soma de pouco mais de 53 
mil clientes de financiamentos com recursos 
próprios, repasses de terceiros ou do Fundo 
de Desenvolvimento Econômico (FDE), be-
neficiando empreendimentos de pelo menos 
340 cidades.
A atuação da empresa é voltada aos empre-
endedores informais, MEIs, micro e peque-
nas empresas e aos financiamentos públicos, 
por meio do Sistema de Financiamento aos 
Municípios (SFM), em parceria com a Secre-
taria do Desenvolvimento Urbano e de Obras 
Públicas e o Paranacidade.
Para atender toda a gama de negócios – dos 
setores da indústria, comércio e serviços, pro-
jetos que envolvem inovação e energias alter-
nativas – a instituição mantém parcerias com 
instituições repassadoras de recursos como o 
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social), Finep (Financiadora de 
Estudos e Projetos), BRDE (Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extremo Sul) e Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), e 
vem trabalhando em outras captações nacio-
nais e internacionais.
“Nossa instituição chega à maturidade com 
presença consolidada por meio de parcerias 
com mais de 280 municípios, envolvendo 
mais de 750 pessoas em torno do mesmo ob-
jetivo, entre colaboradores e a rede de agen-
tes de crédito e correspondentes”, afirma He-
raldo Neves, diretor-presidente da Fomento 
Paraná.

“Especialmente nos últimos dois anos, a par-
tir da pandemia, com apoio do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior, conseguimos 
nos apresentar e cumprir nossa função como 
instituição pública, ajudando milhares de pe-
quenos negócios a manter as portas abertas 
e superar o pico mais agudo de crise na ativi-
dade econômica no Estado”, completou.
Um dos destaques recentes foi a criação do 
programa Banco da Mulher Paranaense, que 
oferece taxas diferenciadas de juros para esti-
mular o empreendedorismo feminino e a ge-
ração de emprego e renda para mulheres. Em 
pouco mais de dois anos, foram beneficiadas 
mais de 6.500 empreendedoras com créditos 
que somam R$ 77,7 milhões.
Uma delas é a jovem Giovanna Sabatke, de 
19 anos, que resolveu empreender durante 
a pandemia. Ela criou uma marca de souve-
nires e produtos personalizados para animais 
de estimação. Em pouco tempo o negócio 
cresceu e hoje atende clientes de todo o país 
vendendo pela internet.
“No começo a gente precisou de capital de 
giro, então apareceu a oportunidade pegar 
crédito com a Fomento Paraná pelo Banco da 
Mulher Paranaense. Meu empreendimento, 
agora, vai muito bem”, disse. “Foi bem sim-
ples e intuitivo na hora fazer preencher o 
cadastro. O crédito saiu rapidinho, também”.

REDUÇÃO DE JUROS 
De acordo como diretor de Mercado, Vinícius 
Rocha, um fator fundamental para o grande 
alcance das operações da instituição foram as 
taxas de juros, tradicionalmente baixas, mas 
que durante a pandemia foram reduzidas ain-
da mais.
“A pandemia é um período de risco aumen-
tado e nesses períodos o mercado conven-
cional de crédito ou se retrai ou aumenta 
as taxas. A Fomento Paraná fez o contrário: 
reduziu as taxas e se apresentou”, explicou. 
“Também aceleramos o desenvolvimento de 

uma plataforma digital e mais recentemente 
acrescentamos um Fundo de Aval, em parce-
ria com o Sebrae/PR, como opção de garan-
tia, para facilitar o acesso dos empreendedo-
res ao crédito.”
Ainda segundo o diretor de Mercado, o en-
volvimento e o empenho da rede de agentes 
de crédito e correspondentes se mostram 
cada vez mais importantes para o modelo de 
atuação da Fomento Paraná.
“A instituição está batendo de porta em porta 
e conscientizando os prefeitos, as lideranças 
empresariais e políticas da importância de 
uma parceria em torno de uma política públi-
ca de acesso ao crédito e nossos resultados 
têm sido cada vez melhores, inclusive com 
recordes de contratações”, concluiu.

RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS
Além de crédito novo, durante a pandemia 
também mostrou-se importante a oferta de 
possibilidade de moratória de pagamentos 
para empreendedores e para os municípios.
“Uma das primeiras iniciativas que adotamos 
no início da pandemia, quando muita gente 
teve que fechar as portas, foi permitir a re-
negociação e a suspensão de pagamentos”, 
afirmou Nildo Lubke, diretor Jurídico. Apenas 
de janeiro a setembro, mais 2.400 contratos 
referentes a R$ 87,5 milhões em financia-
mentos foram renegociados.
“Ainda hoje essa possibilidade está aberta, 
porque nem todos os segmentos consegui-
ram retomar por completo as atividades, o 
faturamento e o fluxo de caixa. Então, ainda 
aceitamos pedidos de renegociação. Até 31 
de dezembro temos condições especiais de 
desconto de juros e encargos moratórios, 
para evitar que o cliente fique inadimplente 
e possa manter outros pagamentos mais ur-
gentes em dia”, acrescentou.

TOTAL CONTRATADO 
VIA FOMENTO PARANÁ:

Setor Privado: 114.490 contratos
R$ 1.397.553.952,60
Setor Público: 3.798 contratos
R$ 3.657.709.024,69.

Editoria Econômica  e AEN

Fonte: AENotícias

BRDE atinge mais de R$ 1 bi de contratos no Paraná
RESUMO DA NOTÍCIA: Foi o maior volume entre os três estados 
do Sul, região em que o banco atua. Em Santa Catarina, os contratos 
somaram R$ 905 milhões e no Rio Grande do Sul, R$ 858 milhões. 

FOMENTO PARANÁ 22 ANOS

ECONOMIA FINANÇAS

RESUMO DA NOTÍCIA: A Fomento Paraná, instituição financeira do Go-
verno do Estado, está completando 22 anos de atuação. A empresa comemora a 
data superando a marca de R$ 5 bilhões em crédito liberado.

WILSON BLEY -  "O BRDE deve caminhar com a sociedade para girar a economia", afirma o presidente do Banco  (no destaque acima)

WILSON BLEY -  Presidente do BRDE
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MISS PARANÁ - 2021 É DA CIDADE DE MARMELEIRO

Tendo como cenário o magnífico Hotel Recan-
to Cataratas Thermas Resort & Convention 
- Foz do Iguaçu, um dos melhores destinos 
turísticos, Heloisa Godinho, de Marmeleiro, 
foi eleita a Miss Paraná Globo; Indy Flores, de 
Foz do Iguaçu a 1ª Princesa e Lorena Barbosa,  
de Cornélio Procópio a 2ª Princesa.
Antes do desfile, todas as candidatas fo-
ram conhecer a variedade de atrações 
que Foz do Iguaçu possui como as Ca-
taratas, gastronomia como a Churrasca-
ria Rafain, Usina de Itaipu entre tantas 
outras.

VEJA OS ATRATIVOS VISITADOS:
Spa Java Jiwa, Dreams Park Show, Dre-
ams Motor Show, Aquamania e Vivaz 
Hotel Resort, Movie Cars, Cataratas do 
Iguaçu, Show Latino Americano na Ra-
fain Churrascaria Show.

O DESFILE FOI UMA FESTA
Cumprida a intensa agenda, as candida-
tas: Adriana Debastiani - Miss Salgado 
Filho; Alany Diniz - Curitiba; Camile Walz 
- Maripá; Daiane Orben - Verê; Gabi 
Nobile - Arapongas; Heloisa Godinho 
- Marmeleiro; Indy Flores - Foz do Igua-
çu, Lorena Barbosa - Cornélio Procópio; 
Stéfany Spolador - Apucarana; Tais Alves 
- Francisco Alves; Tauani Souza - Paloti-
na e Yasmin Borelli - Itapejara D´Oeste, 
que subiram ao palco na noite de 20 
de novembro para suas apresentações 
em grupo e individual onde receberam 
avaliação dos jurados presidido por 

Em apoio e reconheciento a mulher, notada-
mente, a paranaense, a revista Nova Fase  - 
abre mais uma vez espaço e pede passagem 
para levar aos leitores a graça e a beleza 
das jovens que foram em busca da Coroa de 
Miss Paraná, 2021.
Heloísa Oliveira Godinho, da cidade de 
Marmeleiro, é portanto a vencedora e nossa 
entrevistada desta última edição de 2021.

Nova Fase  - Qual a sensação de ser Miss? 
HELOÍSA GODINHO - Grata e radiante, em 
representar as mulheres do meu Estado.  
 
NF - Esse DNA vem da mãe ou do pai? 
HG - Foi uma ótima combinação de ambos.  
 
NF - Além da beleza, o que é preciso para 
ganhar um concurso? 
HG - Foco, disciplina e até abdicar de muitas 
coisas para conseguir um resultado positivo. 
 
NF - A emoção de vitória, fez você chorar na 
passarela. Você é chorona? 
HG - Foi um momento ímpar em minha vida 
e a sensação de gratidão do dever cumprido. 
Não consegui conter as lágrimas e a emoção.  
 
NF - Que conselho Você dá para as jovens 
que também querem ser Miss? 
HG - Acreditem nos sonhos que vem do 
coração, encare os desafios, que o resulta-
do vem e valerá a pena e acreditem em si 
mesmas. Todas somos capazes de alcançar o 
que almejamos.

NF - Falando de Você. Estuda, trabalha, tem 
planos de futuro definidos? 
HG - No momento estou cursando o terceiro 
ano do ensino médio e vou fazer uma gradu-
ação. Agora o foco é no miss Brasil.   
 
NF - Fale de sua cidade, parentes, amigos...
HG - Marmeleiro para mim traz a sensação 
de pertencimento, de acolhimento pois toda 
a minha família e amigos são daqui. Tenho 
imenso orgulho de levar o nome do meu 
município junto comigo nesse título, e meus 
sonhos são todos pensando no município, 
desde o miss até a graduação.  
 
NF - Como você analisa esta pandemia? 
HG - Com preocupação e sensações que vão 
nos ajudar a entendermos e valorizar mais 
nossos princípios sociais.  
 
NF - O miss Paraná, foi o teu máximo ou vai 
lutar pelo Miss Brasil? 
HG - Na minha vida sempre procurei fazer 
o meu melhor. No miss Paraná não foi dife-
rente e assim também será no Miss Brasil. 
Farei o possível para representar o Paraná da 
melhor forma de corpo, alma e coração.  
 
Ser forte é? Saber lidar com as  situações 
que aparecem ao longo de nossa vida, ser re-
siliente e sempre por em prática os princípios 
e os valores herdados de pai e mãe.  

José Ivaldece Pereira, (revista Nova Fase), 
tendo como julgadores: Felipe Gonzalez- Di-
retor Presidente do Grupo Cassinotur, Billy 
Jackson - Revista Mundo da Fama, Wemerson 
Augusto - Gerente de Marketing das Cataratas 
S.A., Maria Rita - Miss Paraná 2020, Aurelin-
da Barreto Lopes - Unioeste PR, Jacqueline 

NO TIC-TAC DA VIDA...
Belo ou bonito? Bonito  
Amor ou paixão? Amor  
Joga ou deixa jogar? Joga  
Canta ou só aprecia? Canta  
Otimista ou realista? Otimista
Atira ou foge do confronto? Atiro 
Quente, frio ou tanto faz? Quente
Admira ou gosta de ser admirada?
Admirar para sermos admirados.  

QUEM É VOCÊ MESMO...
Sou Heloisa Oliveira Godinho, tenho 17 anos, 
nasci em Marmeleiro dia 17/09/2004 onde 
vivo com meus pais. Curso o terceiro ano 
do ensino médio, tenho um irmão, Gabriel 

Kruger - Apresentadora e produtora do Pro-
grama Destaque - Rede Massa, Mateus dos 
Santos - Diretor da Pipoteca, Leci Maria Fari-
na - revista Nova Fase, Bernadete Melz Sabbi 
- B.Well Spa/Recanto Cataratas, Dr. Ali Awaleh 
- Odontologia Avançada, Mônica Gullin - Miss 
Paraná, Miss e Mrs. Brasil, Isabela Gasparotto 
- Miss Âmbar Mundial, Dra. Keyla Klava - Clíni-
ca Biomagras.

TÍTULOS ESPECIAIS: Miss Elegância - Camile 
Walz-Maripá; Miss Simpatia - Tais Alves-Fran-

cisco Alves; Melhor Traje Típico  - Alany 
Diniz-Curitiba.
A Miss Paraná 2021 - Heloisa Godinho re-
presentará o Estado no Miss Brasil 2022, 
em Brasília.

PATROCÍNIO MASTER: Hotel Recanto 
Cataratas Thermas Resort & Convention

PATROCÍNIOS: Pipoteca, Doutorzinho, 
F.M.Consultoria em Viagens, B.Well/Java 
Jiwa Spa, Cassinotur, Cataratas S.A, Chur-
rascaria Rafain, Vivaz Cataratas, Cemec 
Centro Médico Curitiba, Dreams Park 
Show, Aquamania, Kerasys, Shopping Ter-
ra Nova, Clínica Biomagras, Movie Cars, 
Instituto Odontológico Dr Valmir Lavini-
cki, Clínica Biomagras, Cassinotur, Rafain 
Churrascaria Show, revista Nova Fase, Bel 
Art Ateliê, Imperador Jóias, Odara Hair.

APOIADORES DO MISS PARANÁ 2021 
Som, Luz e Imagens: Auditur. 
Decoração: Luci Eventos
Promoção: Danilo D´Ávila Eventos
Coordenação local: Certames de Beleza/
Foz em Destaque – Marco Antonio Freire
Assessoria de Imprensa: Silvana Canal

RESUMO DA NOTÍCIA:Em noite de festa no Hotel Recanto Cataratas 
Thermas Resort & Convention - Foz do Iguaçu, o concurso Miss Paraná Glo-
bo 2021 foi realizado com muito sucesso.

Oliveira Godinho, 20 anos. Meus pais são 
Alã Cleverson Godinho e Jucéli de Oliveira 
Godinho e sou muito apegada a minha famí-
lia, amigos e animais de estimação. Sempre 
admirei muito esse mundo que hoje tenho 
tanto orgulho de participar, cresci tendo a in-
fluência do meu avô, Antônio Cézar Godinho. 
Gostaria também de agradecer todo o apoio 
e carinho recebido deste concurso, esta 
reportagem da revista Nova Fase que está 
sendo de muita gratidão e aprendizado e te-
nho certeza que todos os ensinamentos que 
o concurso me trouxe levarei pra vida toda.

HELOÍSA OLIVEIRA GODINHO
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O ministro de Minas e Energia, Bento Albu-
querque, disse que o preço do petróleo deve 
subir mais com a chegada do inverno no He-
misfério Norte e o consequente aumento do 
consumo. Em audiência pública das Comissões 
de Infraestrutura e Temporária para discutir 
as causas da crise energética do Senado ele 
justificou a alta de preços dos combustíveis 
em 2021. “Por que houve aumento? Principal-
mente pela alta do petróleo, 60% só em 2021, 
e com tendência, com a chegada do inverno 
no hemisfério norte, de subir um pouco mais”, 
declarou Albuquerque.
Ao citar o preço do barril de petróleo, outro 
fator destacado pelo ministro para a alta da ga-
solina e do diesel, foi a desvalorização do real 
em comparação ao dólar. “O preço saiu de US$ 
66, em janeiro de 2020, e o valor subiu, hoje 
está em US$ 84. E se formos ver a desvaloriza-
ção cambial, o dólar saiu de R$ 4 em janeiro de 
2020 e hoje está em R$ 5,55. Isso tudo leva a 
aumento nos preços dos combustíveis”.
Sem dar detalhes da proposta e nem de quan-
do será oficialmente apresentada, Bento Albu-
querque, adiantou aos senadores que o gover-
no estuda criar um “colchão tributário” e uma 
reserva estabilizadora de preços para conter 
a alta nos preços. Uma proposta nos mesmos 
moldes já havia sido sugerida pelo Fórum de 
Governadores ao Ministério da Economia, Pau-
lo Guedes.
Ainda segundo Bento Albuquerque, a redução 
de tributos para resolver o problema depende-
rá de compensações. “Alguns tributos já foram 
reduzidos, outros estão em análise, tem que 
haver compensação. 

O colchão tributário, que é uma medida que 
pode permitir, ao longo do tempo, que essas 
variações dos preços do petróleo e também 
dos combustíveis sejam compensadas de al-
guma forma. E uma reserva estabilizadora de 
preço, que seria uma reserva de capital que 
pudesse ser aplicada quando houvesse uma 
volatilidade muito grande”, resumiu o ministro.

ANP
Segundo pesquisa da Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), na média 
nacional, a gasolina foi vendida a R$ 6,71 por 
litro, alta de 2,2%, ainda com repasses do úl-
timo reajuste promovido pela Petrobras, de 
7%, no fim de outubro. Em Bagé, no Rio Gran-
de do Sul, o litro do combustível é o mais caro 
do país, cerca de R$ 7,999. O valor é recorde 
desde que a agência começou a compilar os 
preços dos combustíveis em 2002. O diesel 
também teve alta e custa, em média, R$ 5,339 
por litro. O valor é 2,4% superior ao praticado 
na semana anterior.

ICMS
Em outubro, a Câmara aprovou um projeto que 
muda a regra sobre o ICMS (imposto estadu-
al) de combustíveis. Pelo texto, para baratear 
o preço da gasolina, o tributo deve ser aplica-
do sobre o valor médio dos últimos dois anos. 
A proposta, alvo de críticas de governadores, 
está parada no Senado.

ENERGIA
O ministro também foi cobrado a falar sobre 
o alto custo da energia elétrica no país. As ta-

rifas, ressaltaram os senadores, pressionam a 
inflação e prejudicam principalmente as famí-
lias de baixa renda, além de atrapalharem a re-
tomada econômica do Brasil no pós-pandemia.
O relator da comissão temporária, senador 
José Aníbal (PSDB-SP), destacou que há um 
sentimento comum de que houve falhas do 
governo no planejamento do setor, resultan-
do numa situação de emergência, com forte 
impacto na vida das pessoas. “No orçamento 
doméstico, a conta de luz pesa muito e a ina-
dimplência é grande. Quando as distribuidoras 
cortam a energia, não o fazem com satisfação. 
Fazem porque é preciso fazer. Há uma coisa 
pujante em certas áreas: o brasileiro não ter 
energia em casa. O custo é elevado, apesar de 
contarmos com uma matriz limpa”, observou.
Em resposta, Bento Albuquerque disse que o 
preço da energia cresceu no mundo todo e, 
nos últimos meses, o país tem enfrentado a 
pior estiagem dos últimos 91 anos, principal-
mente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. 
Apesar do quadro adverso, o ministro disse 
que as medidas tomadas pelo governo desde 
outubro do ano passado permitem garantir 
que não haverá racionamento e nem apagões 
em 2022.

CAE
Hoje, outra comissão do Senado, a de Assuntos 
Econômicos, aprovou o convite para que Bento 
Albuquerque fale sobre a atual política de pre-
ço dos combustíveis no colegiado. Além dele, 
o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o 
presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna 
também serão convidados. A audiência pública 
ainda não tem data marcada.

Fonte/ Foto: CGN.

dos na câmara e quase nenhum no senado, 
uma casa considerada essencialmente con-
servadora. Assim, grupos de civis se reúnem 
especialmente na capital da república para 
conspirar. É verdade que há liberdade de 
imprensa e os jornais oposicionistas aprofun-
dam a crise política o quanto podem. Abrem 
manchetes contra o governo, escondem notí-
cias favoráveis e dão grandes espaços para 
críticos do regime. O Brasil é o único país 
das Américas que mantém um sistema in-
compatível com os ideais dos fundadores das 
diversas nações latinas. Mais de uma vez as 
mudanças nacionais foram feitas por alianças 
político-cívico-militares. Por que agora seria 
diferente? O sistema não se atualiza, está to-
talmente incompatível com as mudanças do 
mundo cada vez mais industrializado e capi-
talista. O Estado é acusado de ser refratário a 
uma reforma que modernize o país e permitir 
a ascensão de pessoas vindas de outros es-
tratos do Brasil.
Os conspiradores, militares e civis, não movi-
mentam o povo. Política é apenas para um 
grupo que tem acesso ao poder. O chefe do 
governo pune os militares que desrespeitam 
o regulamento dos quartéis e são ameaçados 
de prisão. Há movimentação de tropas nos 
quartéis e a qualquer momento eles poderão 

Há um debate inflamado se militares podem 
ou não participar da política. Há quem  de-
fenda que eles são cidadãos fardados e por 
isso têm o direito e o dever de se envolver na 
solução dos problemas nacionais. 
Outros são  partidários da separação entre 
militares e civis. O governo deve estar nas 
mãos dos civis e não na caserna. Ainda as-
sim há um influente militar que é favorável 
ao pronunciamento político na mídia, como 
ensina aos jovens cadetes da academia que 
a república ditatorial é a melhor forma de 
governo. Sem um governo forte, austero, 
autoritário e dominante em todo o Brasil, 
o país não sai do subdesenvolvimento. Há 
planos para o desenvolvimento econômico 
para além das fronteiras do agronegócio. Só 
o desenvolvimento da infraestrutura e de in-
dústria são capazes de arrancar o poder das 
mãos dos latifundiários que infelicita a pátria 
desde a instalação da indústria canavieira no 
nordeste ainda no começo da colonização. O 
debate esparrama dos quartéis para as ruas 
e destas para os jornais. Também na mídia 
há quem defenda o status quo e os que são 
favoráveis a uma transformação profunda na 
forma de governar o Brasil.
O movimento para derrubar o governo e 
não o regime, conta com poucos deputa-

sair para o centro da cidade e começar uma 
revolução. Falta um chefe. Os jovens cadetes, 
liderados pelos seus professores militares, 
professam a ideologia comtiana. Para isso 
é preciso derrubar não o chefe de governo, 
Visconde de Ouro Preto, mas o próprio im-
perador Dom Pedro II. O chefe escolhido é 
um herói da guerra do Paraguai, marechal do 
exército, monarquista e amigo do imperador, 
Deodoro da Fonseca. A conspiração usou e 
abusou das fake news. 
Os mais estranhos boatos circulavam nos jor-
nais, nos quartéis e nos elegantes cafés do 
Rio de Janeiro. Os ânimos se acirram ainda 
mais. Os conspiradores convencem Deodoro 
a liderar uma tropa para derrubar Ouro Pre-
to, acusado de mandar prender o Marechal. 
Uma vez na praça, novas fake news. Todos 
serão presos. Deodoro adere aos republica-
nos e assina o documento que põe fim ao im-
pério, instaura a república e vai ser o chefe do 
governo provisório. Inaugura-se um ciclo de 
intervenções militares na política que chega 
ao auge em 1964. E o povo?

Heródoto Barbeiro é jornalista do R7, Record 
News e Nova Brasil fm.

MINISTRO DIZ QUE PREÇO DO PETRÓLEO AINDA VAI SUBIR MAIS
RESUMO DA NOTÍCIA: Aos senadores, Albuquerque destacou que 
embora a produção de petróleo no Brasil tenha aumentado em 2021, no 
restante do mundo, ela diminuiu, gerado uma crise de oferta e demanda.

COMBUSTÍVEIS

“O preço do barril 
saiu de US$ 66, em 
janeiro de 2020, e o 
valor subiu, hoje está 
em US$ 84”

BENTO ALBUQUERQUE 
Ministro de Minas e Energia

Escritor e jornalista da 
RecordNews e R7.com

Militares na porta do palácio

BarberoBarbero

Escritor e jornalista da 
RecordNews e R7.com
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Consórcio finaliza concretagem das duas torres principais da Ponte da Integração

O Oeste catarinense é um dos grandes pro-
dutores de frango e suíno exportados pelo 
Brasil. Chapecó e cidades vizinhas são destino 
de milhões de toneladas de milho produzido 
no Mato Grosso do Sul. Hoje, a circulação dos 
grãos e de proteína animal é feita por cami-
nhões. Mas essa história pode mudar.
Representantes dos governos do Paraná e de 
Santa Catarina tiveram uma reunião online 
para avaliar o impacto da construção de um 
ramal ferroviário entre Cascavel (PR) e Cha-
pecó (SC), ligando o estado vizinho à linha 
principal da Nova Ferroeste.
Proposta pelo Governo do Paraná, a Nova 
Ferroeste é de uma nova estrada férrea entre 
Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e o Porto 
de Paranaguá. O projeto prevê a ampliação 
e modernização do trecho já existente, entre 
Cascavel e Guarapuava, além de novos ra-
mais até o MS e Foz do Iguaçu. O ramal entre 
Cascavel e Chapecó permitiria uma solução 
logística para o Oeste e potencializaria o uso 
da nova ferrovia.
Durante a reunião foram apresentados os da-
dos atuais sobre o intenso fluxo de proteína 
congelada e grãos nas estradas que cortam 
o Mato Grosso do Sul, o Oeste do Paraná e 
de Santa Catarina. O coordenador do Plano 
Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes, 
explicou a dinâmica do trecho até o municí-
pio catarinense.
“Esse ramal teria carga de ida e volta, do 
Mato Grosso do Sul sairiam os grãos e retor-
nariam como proteína animal com destino ao 
Porto de Paranaguá”, disse.
Segundo ele, os três estados aumentariam a 
produtividade do País. “O Oeste catarinense 
tem um déficit de grãos para produção de 
proteína animal, são mais de 5 milhões de 
toneladas/ano só de milho e boa parte sai do 
Mato Grosso do Sul”, informou.

Para o secretário da Fazenda do estado vizi-
nho, Paulo Eli, a ligação com o Mato Grosso 
do Sul ajudaria o desenvolvimento da indús-
tria do Oeste. “Além de milho a gente recebe 
outros insumos daquela região e produtos 
nossos seguem para lá também”, afirmou. 
“Gostei muito do projeto, precisamos resol-
ver essa rota do milho e esse traçado entre 
Cascavel e Chapecó é bastante interessante. 
Contempla uma parte das nossas demandas 
locais. Além disso, precisamos nos ligar aos 
portos e à malha ferroviária nacional”.
A construção do ramal Cascavel – Chapecó 
aumentaria o volume de carga refrigerada 
com destino ao Litoral paranaense. “Em Para-
naguá temos o maior terminal de contêineres 
refrigerados do Brasil. Com este ramal se cria 
solução logística para o Oeste catarinense, 
seja para levar insumos ou para devolver pro-
duto acabado. Isso deve alavancar ainda mais 
aquela região e agregar um imenso potencial 
para a ferrovia”, arrematou Fagundes.
“Esse foi o nosso primeiro contato, vamos 
continuar conversando. O projeto atende 
parte de nossas necessidades e estamos à 
disposição para contribuir”, disse o secretá-
rio- executivo da SC Parcerias (SCPar), Ramiro 
Zinder.

AUTORIZAÇÃO
O pedido de autorização para conectar por 
trilhos as duas cidades junto à Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres (ANTT) foi feito 
em setembro. O Paraná solicitou, ainda, as 
ligações entre Guarapuava e Paranaguá, Cas-
cavel e Foz do Iguaçu, no Paraná, e Dourados 
e Maracaju, no Mato Grosso do Sul.
“Quando idealizamos o traçado da Nova Fer-
roeste pensávamos na possibilidade desse ra-
mal. Mas, na época, as condições legais eram 
muito diferentes”, explicou Fagundes.

A grande mudança foi a publicação da Medi-
da Provisória nº 1065, que inclui o modelo de 
autorização na legislação federal. “Já tínha-
mos criado a nossa lei estadual, mas que só 
tem efeito nos limites do Paraná. Para chegar 
a Chapecó precisamos cruzar a divisa. Essa 
iniciativa do governo federal permitiu que a 
gente pleiteasse esse ramal”, afirmou.

LEILÃO
O projeto da Nova Ferroeste deve ir a leilão 
na Bolsa de Valor (B3) no segundo trimestre 
de 2022. Os estudos de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental (EVTEA) e o Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) avaliaram 
o traçado de 1.304 quilômetros entre Mara-
caju e Paranaguá e o ramal para Foz do Igua-
çu. Apesar de o trecho de Chapecó ter sido 
solicitado para o governo federal, a execução 
do ramal deve ser incluído no contrato como 
opcional.
“Todos os estudos foram realizados num con-
texto em que não havia esse ramal. Agora va-
mos fazer um estudo de viabilidade técnica 
mostrando a demanda, o traçado, com uma 
estimativa de receita e de investimento para 
mostrar o impacto positivo do ramal para 
esse corredor de exportação que passa pelo 
Oeste do Paraná”, informou o coordenador 
do Plano Estadual Ferroviário.
Além desses estudos, são necessárias qua-
tro campanhas de fauna ao longo de um ano 
para obter a licença ambiental prévia. Por 
essa razão o governo vai deixar o investidor 
(que arrematar o empreendimento no leilão) 
decidir sobre a execução do ramal.
 

NOVA FERROESTE
Os trilhos da Nova Ferroeste vão cortar dois 
estados com grande produtividade de grãos 
(soja e milho) e proteína animal. Quando esti-
ver concluída, ela deve transportar no primei-
ro ano 38 milhões de toneladas de produtos. 
Será o segundo maior corredor de exporta-
ção de grãos e contêineres do país.

Ramal da Nova Ferroeste vai ligar Cascavel a Chapecó
RESUMO DA NOTÍCIA: O vencedor do leilão vai construir a estra-
da de ferro de 1.304 quilômetros e explorar o empreendimento por 
70 anos.

O VENCEDOR DO LEILÃO vai construir a estrada de ferro de 1.304 quilômetros e explorar por 70 anos. Foto: José Fernando Ogura/AEN

NOVA PONTE:  Consórcio  de Costrutoras finaliza concretagem das duas torres principais da integração entre Brasil e Paraguai

O consórcio responsável pela construção 
da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, 
que ligará Foz do Iguaçu (PR) a Presidente 
Franco (Alto Paraná), conclui na sexta-feira 
(26/11/21) a concretagem do mastro princi-
pal na margem paraguaia, que terá 184 me-
tros de altura, da fundação ao topo. No lado 
brasileiro, o mastro principal já está pronto, 
com 190 metros, equivalente a um prédio 
de 63 andares. Com isso, as obras da nova 
ponte alcançam mais de 73% de execução e 
investimentos de aproximadamente R$ 170 
milhões, conforme o último boletim técnico 
divulgado pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER/PR). Os recursos são da mar-
gem brasileira de Itaipu Binacional. 
Os dois mastros principais, que têm formato 
de “Y” invertido, são as maiores estruturas 
de sustentação da Ponte da Integração, com-
postas também por apoios intermediários. A 
conclusão desta etapa marca o fim da fase de 

concretagem de grandes volumes da obra. 
No total, serão usados na construção 38 mil 
metros cúbico de concreto.
“A partir de agora, os volumes de concreto 
serão menores e a obra vai ganhar um ritmo 
mais contínuo, passa a ser um processo de 
quebra-cabeça”, explicou a engenheira civil 
Pamela Mocelini, supervisora de execução. 
Na última quarta-feira (24), na margem brasi-
leira, foi posicionada a quinta aduela metálica 
no vão-livre da ponte. Cada segmento (que 
vai compor a base da futura pista de rola-
mento) tem 11,9 metros de comprimento, 20 
metros de largura e de 50 a 60 toneladas de 
peso. No lado paraguaio, já foram instaladas 
três aduelas.
Após a instalação do segmento, ainda é feito 
o processo de solda das emendas (uma adue-
la a outra), instalação das lajes pré-moldadas, 
concretagem de interligação das emendas e, 
para finalizar o estaiamento da unidade. 
Somente depois da execução dessas etapas é 
que uma nova aduela é posicionada no vão-
-livre. Esse processo ocorre simultaneamente 
nas margens brasileira e paraguaia. Quando a 
ponte estiver concluída, serão 36 aduelas (18 
do lado brasileiro e 18 do lado paraguaio) e 
uma aduela de fechamento (central). 

COMO VAI SER
A Ponte da Integração, construída sobre o Rio 
Paraná, terá 760 metros de extensão e vão-

PONTE BRASIL x PARAGUAY
 OBRAS COM 75% DE EXECUÇÃO

RESUMO DA NOTÍCIA: A Ponte 
da Integração Brasil – Paraguai está 
75% concluída. Esta nova obra vai li-
gar Foz do Iguaçu, na região Oeste, 
ao município de Presidente Franco, 
no país vizinho, com uma extensão 
de 760 metros e um vão-livre de 470 
metros sobre o Rio Paraná.

-livre de 470 metros, o maior da América do 
Sul. A obra é uma iniciativa do governo fede-
ral, com gestão do governo do Estado Paraná 
e execução do Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER/PR) e recursos da Itaipu Bina-
cional. 

PERIMETRAL
Neste mês de novembro, as obras da Peri-
metral Leste alcançaram 5,08% de execução, 
com investimentos de aproximadamente R$ 
5,28 milhões. A perimetral terá 15 quilôme-
tros de extensão e vai ligar a Ponte da Inte-
gração e a nova aduana argentina às rodovias 
BR-469 (Rodovia das Cataratas) e BR-277 (saí-
da para Cascavel e Curitiba), 

INVESTIMENTOS DE ITAIPU
A Ponte da Integração e a Perimetral Leste in-
tegram o rol de obras estruturantes financia-
das na região Oeste do Paraná pela margem 
brasileira da Itaipu – que incluem a duplica-
ção da pista do Aeroporto Internacional de 
Foz do Iguaçu (já concluída), a duplicação da 
Rodovia das Cataratas (em fase de licitação), 
a revitalização do sistema de transmissão de 
Furnas, entre outras. A soma dos investimen-
tos da empresa na região chega a R$ 2,5 bi-
lhões.

Fonte: Assessoria de Imprensa de Itaipu
Foto: Rubens Fraulini | Itaipu Binacional

FERROVIA
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A diretoria da Frimesa, realizou no mês de 
outubro, a reunião ordinária com o Con-
selho de Administração na obra do novo 
frigorífico da Central em Assis Chateau-
briand.  
Na oportunidade, além dos assuntos da 
pauta, o gerente da área de carnes, Vitor 
Frosi e o gerente da obra, Anderson de 
Bona, apresentaram o andamento dos pro-
jetos e no local onde será instalado o maior 
frigorífico da América Latina. 
O Conselho de Administração é compos-
to pelo presidente da Copagril, Ricardo 

Chapla,  presidente da Lar, Irineo da Costa 
Rodrigues, presidente da C.Vale, Alfredo 
Lang,   presidente da Copacol, Valter Pitol e 
da Primato, Anderson Léo Sabadin, diretor-
-presidente da Frimesa, Valter Vanzella e o 
diretor executivo, Elias Zydek. 

DADOS DO PROJETO  
Total de investimentos: R$ 3.24 bilhões
Total de área construída: 148,000 m²
Abater até 2032: 15 mil suínos
Empregos diretos e indiretos: 8500 
Impostos gerados: R$ 37 milhões

SOBRE A FRIMESA
É a 1ª colocada no Paraná em abate de su-
ínos, a 4ª maior do Brasil nesse segmento, 
e a 3ª maior indústria do estado de lác-
teos. A Frimesa é a 295ª maior empresa 
do Brasil, e a 65ª maior do agronegócio 
brasileiro, está colocada com a 10ª maior 
cooperativa paranaense conforme dados 
da Revista Exame, edição 2020. Presente 
no mercado brasileiro de alimentos há 44 
anos, a Frimesa Cooperativa Central do 
oeste paranaense industrializa carne suína 
e derivados de leite, com foco na produção 
de alimentos de valor agregado. São quase 
9 mil colaboradores e mais de 20.000 pes-
soas envolvidas na cadeia produtiva.

UM GIGANTESCO FRIGORÍFICO - há 44 anos, a Frimesa Cooperativa Central do oeste paranaense industrializa carne suína 

SEMPRE CRESCENDO: A Frimesa é 1ª colocada no Paraná em abate de suínos, a 4ª maior do Brasil nesse segmento, e a 3ª 
maior indústria do estado de lácteos

FRIMESA
EM ASSIS CHATEAUBRIAND

RESUMO DA NOTÍCIA: Conselho de Administração da Frimesa visita 
obra em Assis Chateaubriand, onde foram conferir de perto aquele que 
será o maior Frigorífico de abate de suínos do Brasil.
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A MSC Cruzeiros celebrou a autorização do governo 
dos EUA a partir de novembro, os viajantes inter-
nacionais de muitas partes do mundo possam en-
trar no país, desde que estejam totalmente vacina-
dos contra a COVID-19.
Um "tremendo impulso" para os turistas brasileiros 
e internacionais que desejam passar as férias des-
frutando do sol do Caribe.
A MSC Cruzeiros tem três de seus navios partindo 
da Flórida durante toda a temporada - o novo navio 
da empresa, o MSC Seashore, o premiado MSC 
Meraviglia e o popular MSC Divina. Os navios rece-
berão turistas não residentes nos EUA.
Gianni Onorato, CEO da MSC Cruzeiros, disse: "O 
Caribe é um destino muito popular entre os nos-
sos hóspedes, e muitos outros agora poderão voar 
para Miami e Orlando para embarcar em nossos três 
navios que oferecem uma variedade de diferentes 
itinerários no Caribe, incluindo Jamaica, Costa 
Rica, México e a nossa ilha privativa exclusiva nas 
Bahamas, a Ocean Cay MSC Marine Reserve. Esta 
notícia significa que os muitos hóspedes que já 
têm reservado um cruzeiro conosco partindo da 
América do Norte podem agora ter as suas férias 
totalmente confirmadas."
O novíssimo navio da MSC Cruzeiros, o MSC Sea-
shore, ficará baseado em Miami a partir de 20 de 
novembro, após sua cerimônia oficial de inaugu-
ração na Ocean Cay. A partir de 28 de novembro, 
o MSC Meraviglia se mudará para seu novo home-
port em Port Canaveral, próximo a Orlando, en-
quanto o MSC Divina começará a navegar partindo 
de Miami, com uma variedade de cruzeiros de 3, 
7 e 11 noites. Os três navios oferecerão diferentes 
itinerários pelo Caribe, durante a próxima tempo-
rada, e todos os roteiros incluirão uma escala na 
Ocean Cay MSC Marine Reserve.
O governo dos EUA disse que desde de 8 de no-
vembro os cidadãos não americanos que estão to-
talmente vacinados com uma das vacinas aprovada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), incluin-
do Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Astra-
Zeneca e Sinovac/Coronavac terão permissão para 
entrar nos EUA. Para navegar com a MSC Cruzei-
ros, os hóspedes com 12 anos ou mais precisam 

estar completamente vacinados a mais de 14 dias 
antes do início do cruzeiro e todos os hóspedes 
a partir de 2 anos deverão apresentar teste neg-
ativo de COVID-19 no embarque. Também será 
necessário que os hóspedes não residentes nos EUA 
tenham uma apólice de seguro com cobertura para 
a COVID-19. O seguro deve cobrir os riscos relacio-
nados à COVID-19, como cancelamento de férias, 
interrupção, despesas de repatriação, quarentena, 
assistência médica e despesas relacionadas, bem 
como hospitalização e é importante que a apólice 
também inclua cobertura no caso de ser um conta-
to próximo. A MSC Cruzeiros disponibiliza este pro-
duto para seus clientes, mas os hóspedes poderão 
optar também por outro seguro viagem, deste que 
ele ofereça cobertura para a COVID-19.

SOBRE A MSC CRUZEIROS
A MSC Cruzeiros é a terceira maior marca de cru-
zeiros no mundo e também líder na Europa, na 
América do Sul, na região do Golfo e na África do 
Sul, com maior participação de mercado, além de 
capacidade implementada do que qualquer outra 
companhia. Ela é também a marca global de cru-
zeiros que cresce mais rápido, com forte presença 
também nos mercados do Caribe, América do 
Norte e Extremo Oriente.
Com sede em Genebra, na Suíça, a MSC Cruzeiros, 
uma das duas marcas pertencentes à Divisão de 
Cruzeiros do Grupo MSC, o conglomerado privado 
líder em transporte marítimo e logística, com base 
na Suíça, e mais de 300 anos de herança marítima. 
A MSC Cruzeiros - a marca contemporânea - possui 
uma frota moderna de 19 navios combinada com 
um futuro portfólio de investimento global de no-
vos navios. A frota está projetada para aumentar 
para 23 navios até 2025, com opções para pedidos 
de seis novos navios em vigor até 2030.
A MSC Cruzeiros oferece aos seus hóspedes uma 
experiência de cruzeiro enriquecedora, envolvente 
e segura inspirada na herança europeia da empre-
sa, onde podem desfrutar de gastronomia inter-
nacional, entretenimento de classe mundial, pro-
gramas premiados para famílias e a mais recente 
tecnologia de fácil utilização a bordo. 

Fundada desde 1991, a Adval Turismo, uma 
empresa genuinamente familiar, com sede 
em Salvador, na Bahia, comandada pela 
empresária baiana, Adailda Teixeira (Dinha) 
celebrou essa data com sua equipe, convida-
dos, clientes , amigos e familiares.
"Completamos 30 anos de muitos desafios 
vencidos, e tudo graças ao Criador. Segun-
do Dinha, como é conhecida no mercado 
baiano, o trabalho é pautado em compro-
metimento, dedicação, honestidade, pontu-
alidade e seriedade. Queremos partilhar es-
ses momentos com todos que contribuíram 
para a nossa história. Somos eternamente 
gratos aos que fizeram parte da nossa equi-
pe, aos que fazem até hoje e aos clientes, 
que ao longo desses anos acreditaram nos 
nossos serviços e depositaram confiança em 
nosso trabalho", ressaltou Dinha, que conta 
com o trabalho de seus filhos, sobrinhos, ne-
tos e colaboradores na operação da Adval e na 
frota de veículos sendo conduzidos por famili-
ares como genro, cunhados e sobrinhos.
A empresa vem se destacando no merca-
do baiano por ser uma empresa que prima 
pela lealdade aos seus parceiros e clientes, 
também por ter como base a dinâmica de 
um atendimento personalizado aliado a 
alta qualidade de seus serviços prestados 
oferecendo a cada cliente um tratamento 
diferenciado. A empresa atende clientes do 
Brasil e mercado internacional com passeios 
e transfers a Morro de São Paulo, Boipeba, 
Litoral Norte (Guarajuba, Praia do Forte, Im-
bassaí e Costa do Sauipe), Ilha dos Frades,  
Itaparica, tours por Salvador, além de ofere-
cer  hospedagem, e serviços para eventos e 
congressos.
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www.cristinalira.com

Blog Turismo por Cristina Lira
cristinaliraturismo

MSC CRUZEIROS: 3 navios prontos 
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Adval Turismo comemora 30 
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ILHA PRIVATIVA DA MSC - Cruzeiros nas Bahamas, 
a Ocean Cay MSC Marine Reserve, faz parte dos 
itinerários no Caribe
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Com a ampliação da vacinação no Brasil e 
os ótimos resultados decorrentes da sua 
aplicação, novos problemas têm surgido, e 
alguns deles são relacionados ao direito do 
trabalho. Agora que já existe vacina dispo-
nível para todos aqueles com mais de 18 
anos, muitos empresários têm se pergun-
tado: é possível dar justa causa ao empre-
gado que não se vacinou? Acontecimentos 
recentes trouxeram novos aspectos para 
essa discussão e precisam ser explorados. 
No início de novembro, o Ministério do 
Trabalho e Emprego editou a Portaria nº 
620/2021, proibindo as empresas de exigi-
rem comprovante de vacinação como con-
dição para contratar alguém ou manter um 
colaborador empregado. 
Essa nova norma gerou muita repercussão, 
porque, até então, defendia-se que a vaci-
nação contra Covid19 deveria ser exigida 
pelas empresas e poderia ser um requisito 
para manutenção do emprego. O Ministé-

rio Público do Trabalho já havia até elabo-
rado um guia para orientar empregadores 
sobre a necessidade de exigir a vacinação 
e recomendado que a recusa injustificada 
do colaborador configura ato faltoso que 
pode levar à sua dispensa. Há também 
decisões de tribunais, como em São Pau-
lo, que confirmaram a justa causa de uma 
colaboradora que se recusou a tomar a 
vacina, pois a saúde coletiva do ambiente 
de trabalho se sobrepõe ao interesse indi-
vidual do empregado. 
O Ministério do Trabalho, em sua defesa, 
alega que “o cidadão não-vacinado será 
eternamente rotulado pela sociedade 
como uma espécie de "leproso" que não 
pode conviver em ambientes de trabalho. 
Obviamente, a referida conduta tende a 
gerar uma pena de caráter perpétuo ao 
cidadão, que opte por não se vacinar, pois 
fomenta a todos os outros empregadores 
nunca mais o contratem”. 

Como era esperado, essa nova portaria 
está sendo contestada judicialmente e o 
Supremo Tribunal Federal (STF) analisou 
no dia 12/11 a questão. O ministro do STF 
Roberto Barroso suspendeu de maneira 
liminar o trecho da portaria que proibia a 
dispensa de quem não se vacinou, mas ain-
da será marcado o julgamento desse tema 
para que os ministros votem se concordam 
ou não com a medida. 
Enquanto não há uma decisão definitiva, 
permanece um cenário de incerteza que 
é muito negativo para o empresário. Por 
isso, é necessário acompanhar qual será o 
resultado desse julgamento para tomar de-
cisões atualizadas com os entendimentos 
dos tribunais. Enquanto isso, é fundamen-
tal incentivar a vacinação na sua empresa, 
porque esse estímulo é importante para 
que aqueles empregados com receio pos-
sam tirar suas dúvidas e tomar a tão aguar-
dada vacina contra a Covid-19. x

VACINAÇÃO
Exigir comprovante: pode ou não?

DIREITOS &

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

DEVERESDEVERES

A solenidade contou com a presença de di-
versas autoridades locais, estaduais e nacio-
nais. Na oportunidade, foi entregue o título 
de Benfeitor do Oeste ao governador Carlos 
Massa Ratinho Junior. O Prêmio Amop deste 
ano teve como tema “A luta do Oeste por um 
pedágio mais justo”.
Em seu pronunciamento, Ratinho Junior des-
tacou que a marca de sua gestão é o diálo-
go, o respeito e a dedicação ao trabalho. “É 
uma grande honra receber o reconhecimento 
desta associação que representa uma das re-
giões mais produtivas do Paraná. Os 54 mu-
nicípios que fazem parte da Amop têm uma 
importante participação na economia do Es-
tado, principalmente na produção agrícola, a 
grande vocação do Oeste paranaense”, afir-
mou o governador.
O prefeito de Cascavel e presidente da Amop, 
Leonaldo Paranhos, afirmou que “É um mo-
mento muito especial, uma noite de reconhe-
cimento ao governador do Estado, que tem 
sensibilidade e atende às nossas demandas. 
Acho importante a gratidão por aqueles que 
fazem o bem pela nossa região”, disse ele.

PREMIAÇÕES
Na categoria Fotografia, o terceiro lugar ficou 
com Kauã Veronese, da Revista Aldeia, de 
Cascavel, que apresentou o trabalho intitu-
lado “Pedágio: qual é a origem do mal?”. O 
segundo lugar foi para Luiz Felipe Max, do 
Portal Sot, de Cascavel, que apresentou o tra-

balho intitulado “As incertezas sobre o futuro 
das rodovias preocupam setor agrícola da 
região oeste”. Em primeiro ficou a jornalista 
Franciele Mota da Silva Diniz, do Jornal do 
Oeste, de Toledo, que apresentou o trabalho 
intitulado “As novas praças irão impactar as 
cidades, o que motiva o empresariado a arti-
cular por um valor que promova sustentabili-
dade econômica”.
Na categoria Rádio, o terceiro lugar ficou com 
os jornalistas Alan Chaves Borges e Tiago Izi-
doro Brito, da Rádio Catve Fm, de Cascavel, 
que apresentou o trabalho intitulado “Pe-
dágios do Oeste: obstáculos financeiros aos 
estudantes na busca pela formação acadêmi-
ca”. O segundo lugar foi para o jornalista José 
Roberto Benjamim, da Rádio CBN, de Cas-
cavel, que apresentou o trabalho intitulado 
“Após Oeste ampliar o debate, o novo mode-
lo de pedágio alcança avanços importantes”. 
Em primeiro lugar ficou a jornalista Franciele 
Barbosa Tiem, da Rádio CBN, de Cascavel, 
que apresentou o trabalho intitulado “Do 
transporte ao consumidor final, os prejuízos 
que o pedágio traz para a região Oeste”.
Na categoria Impresso, o terceiro lugar fi-
cou com o jornalista Jairo Eduardo Fabrício 
Lemos, da Revista Pitoco, de Cascavel, que 
apresentou o trabalho intitulado “Acaba a 
racionalidade”. O segundo lugar foi para as 
jornalistas Franciele Mota da Silva Diniz e 
Graciela Alves de Souza, do Jornal do Oeste, 
de Toledo, que apresentaram o trabalho inti-

tulado “Tarifa x obras: entidades lutam para 
manter o Oeste em desenvolvimento”. Em 
primeiro lugar ficou a jornalista Janaí Meot-
ti Vieira, do Jornal do Oeste, de Toledo, que 
apresentou o trabalho intitulado “O brado 
retumbante do Oeste modifica as cancelas”. 
Na categoria Web, o terceiro lugar ficou com 
a jornalista Aline Cristina Pinto, do Portal R7/
Ricmais, de Cascavel, que apresentou o tra-
balho intitulado “Pedágio: a luta diária de 
quem depende da estrada”. O segundo lugar 
foi para a jornalista Shara Karoliny Santos Mi-
randa de Souza, do Portal Catve, de Cascavel, 
que apresentou o trabalho intitulado “Por 
trás das cancelas: o novo modelo de pedágio 
e o reflexo na vida dos trabalhadores”. Em 
primeiro lugar ficou a jornalista Rejane Mar-
tins Pires, da Revista Aldeia, de Cascavel, que 
apresentou o trabalho intitulado “Pedágio: 
qual é a origem do mal?”. 
Na categoria Televisão, o terceiro lugar ficou 
com a jornalista Roberta Cunha e os cinegra-
fistas Anderson Prebianca e Daniel Bezerra, 
da RIC TV, de Cascavel, que apresentaram o 
trabalho intitulado “Pedágio: prejuízo ao agro 
do Oeste”. O segundo lugar foi para a jorna-
lista Camila Regina Freitag e o cinegrafista 
Andrey Fernando Zoz, da Catve, de Cascavel, 
que apresentaram o trabalho intitulado "As 
histórias da BR 467: lutas e caminhos que se 
unem". Em primeiro lugar ficou o jornalista 
Luiz Haab e o cinegrafista Matheus Falkemba-
ck, da Catve, de Cascavel, que apresentaram 
o trabalho intitulado “O impacto do pedágio 
na sustentabilidade da produção, do trans-
porte e do consumo de alimentos do Oeste 
do Paraná”.

Amop homenageia governador, imprensa e artistas
"BENFEITOR DO OESTE"

RESUMO DA NOTÍCIA: Realizada na noite de sexta-feira (05/11/21) a entre-
ga de prêmios aos jornalistas vencedores do 15° Prêmio de Jornalismo da Amop (Asso-
ciação dos Municípios do Oeste do Paraná) lotou o salão social do Clube Comercial. O 
evento foi patrocinado pela Itaipu Binacional.
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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
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A energia das águas de Itaipu move pessoas. Move a inovação. Move as obras 
essenciais para o progresso. Uma energia que é capaz de mover o mundo. 
E que move todos nós a um futuro cada vez melhor.

I t a i p u :  e n e r g i a  q u e  m o v e  o  B r a s i l  e  o  P a r a g u a i .

w w w . i t a i p u . g o v . b r

Itaipu move a 
economia e o turismo

Itaipu move  
a preservação

Itaipu move  
pessoas

ITENS INCLUSOS: Diárias em apto. duplo luxo, café da manhã, almo-
ço 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 incluídas até  às 06:00 da manhã;
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
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