
REVISTA DE INFORMAÇÃO

RESIDENCIAL
ECOPARQUE

70 MIL 
APARTAMENTOS 

NO PARANÁ

Obrigado a todos!
José Ivaldece Pereira

38 anos 
de circulação

EDIÇÕES

EDITOR E DIRETOR

Nova FaseNova FaseNova Fase
R$ 15,00 

Março - 2022
Ano 38 - Nº 500 
Exterior U$ 5,00 w

w
w.

re
vi

st
an

ov
af

as
e.

co
m

.b
r 



Nova Fase  | 32 |  Nova Fase

PRONTO PARA MORAR 
Com várias opções os apartamentos 
serão vendidos a preços populares. 
Apenas para famílias de menor renda.
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O Brasil amarga desemprego da ordem de 
13 milhões de trabalhadores, ao mesmo 
tempo em que as empresas têm enorme 
dificuldade em preencher vagas existentes 
em seus quadros “por falta da mão de obra 
requerida”. Embora esse fato seja patente, 
é fato recorrente a disponibilidade de vagas 
para cursos de qualificação profissional, sem 
que por eles haja interesse por parte dos 
trabalhadores que ganham muito pouco.
Essa constatação, somadas a outras que 
igualmente não têm programas que orien-
tem à sua solução, nos conduziu ao projeto 
Residencial Ecoparque, que lançamos em 
Cascavel com o início da implantação de 
nossa primeira “fábrica de prédios”.  
Nossa experiência de décadas em projetos 
exitosos nos garante que o trabalhador 
precisa ser estimulado para o esforço de 
melhorar de vida. É exatamente o que o 
nosso projeto propõe, ou seja: mostrar a ele 
que o “sonho da casa própria de qualidade 

jamais antes pensada” é possível através de 
sua qualificação profissional.
Podemos afirmar ainda, que a falta de 
qualificação profissional é também fruto de 
nossas escolas públicas do ensino básico, 
com médias baixas na avaliação do IDEB.

RESIDENCIAL ECOPARQUE
O projeto de maior valor político do 
Brasil
Aumento de renda – Melhora do 
Ensino – Casa própria
Energia solar – Captação de água 
das chuvas e preservação
 de matas nativas – com mais de 
50% de áreas verdes

Serão 30 empreendimentos, para entregar 
somente no Paraná 75 mil apartamentos de 
alto padrão a preços populares, financiados 

por um novo programa complementar ao 
Casa Verde Amarela, que serão produzidos 
em duas “fábricas de prédios”, no período 
de 2023 a 2032, sendo que a de Cascavel de-
verá iniciar suas operações até o final deste 
ano de 2022.
Cada empreendimento se inicia com pes-
quisa de oferta de trabalho junto às famílias 
de maior poder aquisitivo, e dispostas a 
contratar pela diária de R$ 200,00 duas ou 
mais vezes por mês, profissionais treinados 
nas atividades de jardinagem, faxina, corte e 
costura, cuidadora de crianças e de idosos, 
culinária, mecânica e hidráulica, pintura, 
manutenção de equipamentos, panificação, 
eletricidade, entre outros.
A partir dessa oferta de trabalho, será ini-
ciada a qualificação, treinamento e outorga 
de diplomas de excelência a esses trabalha-
dores, que assim irão auferir maior renda 
através da prestação de serviços com notas 
fiscais emitidas por PJ – Pessoa jurídica, que 
constituiremos gratuitamente para cada um 
dos trabalhadores.
A estratégia para a qualificação e treinamen-
to profissional em tela, foi objeto de estudos 
e ajustes com o Secretário do Trabalho e 
Justiça Social, Ney Leprevost.
Em relação ao projeto de melhora do ensino 
básico, já nos reunimos várias vezes com 
o Secretário da Educação, Renato Feder, 
entusiasta do projeto, e com os prefeitos das 
cidades onde esses empreendimentos serão 
implantados.

As doações das creches e escolas terão o 
compromisso do poder público – Municípios 
e Estado do Paraná, de realizar sua gestão 
“em tempo integral”. Todos sabemos que o 
ideal seria manter todas as escolas públicas 
funcionando em tempo integral, entretanto, 
também sabemos que essa condição não é 
possível no momento. Mas, diante de um 
projeto diferenciado, com a doação de cre-
ches, escolas e unidades de saúde ao poder 
público, pontualmente a experiência em 30 
dos 399 municípios do Paraná, será um fator 
decisivo para o esforço de conquistar recur-
sos e levar em futuro próximo esse programa 
a todas as escolas públicas do Paraná.
Com a tranquilidade de suas crianças nas 
creches e escolas em tempo integral, as 
mães serão liberadas para trabalhar, assim 
possibilitando o aumento da renda da 
família, e mais importante do que isso, as 
crianças de 2 até 14 anos, período em que se 
forja o seu caráter, estarão protegidas do ali-
ciamento das drogas e das más influências, 
e, em especial, farão parte de um programa 
de aumento da qualidade do ensino público, 
com meta de alcançar a média 8 no IDEB, do 
projeto Bom Aluno Ecoparque.

MOTIVAÇÃO PARA 
ALCANÇAR A MÉDIA 8 NO IDEB

Primeiro – da parte do Governo do Paraná 
– Levaremos à Copel e à Sanepar nossa pro-
posta de que participem desse esforço com 
uma premiação anual no valor equivalente 
ao 14º salário, a todos os servidores das 
escolas que alcançarem a nota 7 no IDEB, 
incluindo as diretoras, professores, cantinei-
ras, zeladoras e funcionários administrativos, 
tornando-se o Governo do Paraná um exem-
plo a ser seguido no Brasil. 

Segundo – da parte dos empreendedores 

– Os melhores 1.200 alunos e 300 profes-
sores das escolas com média 8 no IDEB (1 
professor para cuidar de 4 alunos), serão 
premiados pelos empreendedores com 
uma viagem de 10 dias à Disney World, com 
todas as despesas e ingressos pagos e mais 
um prêmio pessoal de US$ 500.

INDUSTRIALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO
As “fábricas de prédios” irão produzir, sem 
desperdício de material, em larga escala e 
linha de produção ultramoderna, em tempo 
reduzido, paredes, lajes, escadas etc., cujo 
sistema construtivo está homologado no 
Brasil, atendendo todas as normas:
ABNT NBR 15575 – Desempenho de Edifica-
ções Habitacionais
ABNT NBR 9062 – Projeto e execução de 
estruturas de concreto pré-moldado
ABNT NBR 16475 – Painéis de parede de 
concreto pré-moldado
ABNT NBR 15200 – Projeto de estruturas de 
concreto em situação de incêndio
ABNT NBR 12655 – Concreto: Controle, Pre-
paro e Recebimento – Procedimento
Com 74 anos e disponibilidade financeira 
para a implantação de 2 “fábricas de pré-
dios” no Paraná, nosso entusiasmo é maior 
do que “apenas ganhar mais dinheiro”. 
Nossa ambição aumentou muito ao acres-
centar “o aquecimento da alma”, que é um 
lucro muito maior. Nossa grande empolgação 
é a condição de assumir o compromisso de 
oferecer ao Brasil uma revolução ambiental 
nos projetos habitacionais, para as famílias 
de menor poder aquisitivo, integrado ao 
projeto de melhora da qualidade do ensino 
básico, de aumento de renda por mérito 
das famílias, de fortalecimento da política e 
cidadania através das crianças, com a valo-
rização das famílias e, sem a menor dúvida, 
projeto que irá promover uma revolução na 

construção civil do país, ajudando a resolver 
o drama do seu déficit habitacional. 
Os terrenos e edificação das creches, esco-
las, unidades de saúde e Vilas da Cidadania, 
que serão doadas ao poder público no 
Paraná nos 30 empreendimentos mencio-
nados, que serão implantados de 2023 a 
2032, ultrapassam R$ 1 bilhão de reais. E 
muito mais importante do que esses valores 
materiais, há que se considerar a economia 
de água e proteção do meio ambiente, a 
sustentabilidade com geração de energia 
solar e, em especial, o valor das famílias, 
com cidadania, quando as crianças e seus 
pais, orgulhosos, não mais dependerão do 
Governo e conquistarão respeito na socieda-
de como contribuintes.  

As “moradias dos sonhos” que estão sendo 
oferecidas são o grande instrumento e o 
prêmio utilizado para motivar os trabalha-
dores a trabalhar duro e a se esforçar para 
aumentar a renda de suas famílias e mudar a 
história de suas vidas, dos seus filhos, netos 
e gerações seguintes. É um instrumento 
para proteger de verdade a vida de matas 
nativas, do verde e promover a implantação 
de jardins multicoloridos que irão iluminar 
a vida de milhares de famílias. Sem dúvi-
da, podemos afirmar com segurança: É o 
projeto político mais importante neste 
momento de “pós-pandemia”, quando os 
governos precisam levar esperança ao 
povo brasileiro.

Abraços do 
Chico SimeãoRESUMO DA NOTÍCIA  - Na página 18 desta edi-

ção de número 500 da Revista Nova Fase, está em destaque 
excelentes observações sobre a taxa oficial de desemprego no 
Brasil versus a oferta de empregos não preenchidos por falta 
de qualificação profissional e/ou desinteresse dos trabalhado-
res, muitos deles abrigados em programas sociais do Governo 
Federal.

RESIDENCIAL ECOPARQUE
Projeto prevê a construção de 70 

mil apartamentos no Paraná
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A deputada federal paranaense Christiane Ya-
red assinou sua ficha de filiação ao Progres-
sistas (PP). A cerimônia reuniu em Curitiba o 
presidente da Câmara Federal, Arthur Lira; o 
ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro No-
gueira; o líder do governo Bolsonaro, deputa-
do Ricardo Barros; a presidente estadual do 
PP, deputada Maria Victoria e o governador 

Ratinho Jr (PSD), entre outras autoridades.
Otimista, a parlamentar, que disputará seu 
terceiro mandato em outubro, está segura de 
ter feito a melhor escolha para os paranaen-
ses. “Me sinto honrada, muito feliz e em paz 
por estar em um partido que me dará a opor-
tunidade de fazer mais pelo Paraná. Somos 
todos um sopro nessa vida, mas o que fica é 

DEPUTADA YARED ESTÁ NO PP
o que fazemos com o que temos. E é muito 
importante para mim estar num partido com 
essa visão”, disse a deputada.
Christiane Yared foi saudada por autoridades 
e parlamentares presentes no evento, que 
destacaram o olhar diferenciado que as mu-
lheres trazem para a política, acrescentando 
sobre a importância de ter no partido pesso-
as com experiência parlamentar para somar 
às novas gerações.  
“Conversava com a Yared sobre a importância 
de termos candidatas de verdade e não laran-
jas. Conheço a Chris. É uma deputada que faz 
um trabalho para homens e mulheres, com 
uma percepção diferente; que traz para a po-
lítica o olhar acolhedor e atento da mulher e 
para o PP a força da experiência parlamen-
tar”, afirmou a líder da bancada feminina na 
Câmara Federal, Celina Leão.
O presidente da Câmara Federal ressaltou a 
força de ter no PP mulheres aguerridas, com 
história de vida e compromissos com uma 
causa. “E vocês não fiquem com ciúme não, 
mas com muito carinho digo que Yared é uma 
flor de sensibilidade, de muita luta social, de 
muita preocupação com as causas que ela 
traz no seu coração, na sua história de vida. 
Celina ganha nova companheira, Maria Vic-
tória ganha nova guerreira e junto com as 
que chegarão faremos do Progressistas, sem 
falsas promessas, o partido que dará susten-
tação ao progresso do Brasil”, finalizou Lira, 
cumprimentando Christiane Yared ao final de 
seu discurso.

O Deputado Federal, Evandro Roman, que 
presidia o PSL no Paraná, agora é mais um 
filiado no Partido Progressista, em apoio ao 
Presidente Jair Bolsonaro.
Para ele, foi uma grande festa democrática. 
Ex-árbitro de futebol e com amplos conhe-
cientos do esporte como professor e doutor 
na área, Roman tem uma folha de serviços 
prestados nos Municípios do Paraná e busca 
agora sua terceira eleição para a Câmara Fe-
deral em uma nova sigla.
Segundo ele, “nossa filiação, atendeu acima 
de tudo, insistentes apelos de lideranças e vai 
somar força para um trabalho mais efetivo 
ao lado de um grupo que pensa e age com 
foco num Brasil mais justo e assim, encontrei 
no PP, as portas abertas para atuar na ple-
nitude das minhas ideias em prol da socie-
dade.”

Presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, destacou a sen-
sibilidade social na atuação da deputada paranaense du-
rante o ato de filiação no Partido Progressista.

Sob a presidência da deputada estadual Ma-
ria Victoria, o Partido Progressistas reuniu 
uma seleção de políticos como o governador 
Ratinho Júnior, o ministro-chefe da Casa Civil, 
Ciro Nogueira, o presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, o líder do governo 
na Câmara, deputado Ricardo Barros, o vice-
-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel e o 
líder do governo na Assembleia Legislativa, 
deputado Hussein Bakri, entre várias outras 
autoridades, a legenda formalizou a filiação 

de 14 novos importantes nomes para a elei-
ção deste ano.
O Deputado Federal, Ricardo Barros, líder 
do Governo na Câmara Federal, extreman-
te feliz, disse a revista Nova Fase que “este 
evento é mais uma demonstração de apoio 
ao Presidente Jair Bolsonaro e ao governador 
Ratinho Jr.”.
Para ele, foi uma grande festa democráti-
ca com foco político de filiação no Paraná. 
“Hoje, contando com a presença do nosso 

ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, 
e do presidente da Câmara, Deputado Ar-
thur Lira. Todos por um Brasil melhor. Agora, 
nossa meta é eleger 5 Deputados Federais 
ou mais. Nosso Partido Progressista, cada 
vez mais fortalecido em todo país e vamos 
em busca de resultados para cada dia mais, 
atender os anseios da sociedade, em especial 
dos paranaenses que representamos no Con-
gresso Nacional.”

PARTIDO PROGRESSISTA fica gigante no  Paraná

EVENTO:  O  Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, a Deputada Maria Victoria, Deputada Christiane Ya-
red, o líder do governo, deputado Ricardo Barros, o governador Carlos Massa, o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, marcam presença

Por Adriane Perin - texto e fotos
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500 EDIÇÕES

É uma grande conquista para o jornalis-
mo do Paraná e brasileiro que a revista 
“Nova Fase” tenha chegado à sua 500ª 
edição. 

Nascida em dezembro de 1984 para in-
formar a população do Oeste do Paraná 
e assumir bandeiras imprescindíveis ao 
desenvolvimento dessa região, a revista 
“Nova Fase”, sob o comando competen-
te de José Ivaldece Pereira, ampliou sua 
área de atuação, nacionalizando-se. 
A ampla reportagem sobre o potencial 
econômico de Roraima, contida em sua 
edição mais recente, por exemplo, atesta 
que a “Nova Fase” consolidou-se como 
referência jornalística. 
Tive o privilégio de, quando governa-
dor do Paraná de 1987 a 1991, atender 
a uma das reivindicações do Oeste, 

encampada pela “Nova Fase”, que foi 
viabilizar a Ferrovia da Produção, hoje 
chamada de Ferroeste, indispensável 
para escoar a pródiga produção de grãos 
da região até o porto de Paranaguá 
e, assim, atrair investimentos agroin-
dustriais e de outros setores, como o 
metalomecânico. 
Em 1987, primeiro ano de meu governo, 
acionamos a Canadian Pacific Consulting 
Services para desenvolver o projeto da 
viabilidade e custo da obra, orçada em 
US$ 476 milhões no primeiro trecho, 
ligando Cascavel a Guarapuava e Parana-
guá, e em US$ 250 milhões no segundo, 
de Cascavel a Guaíra. O orçamento dos 
dois trechos equivalia à metade do 
apresentado pela Companhia Vale do 
Rio Doce. 
A Ferrovia da Produção era tida por 

DA UTOPIA À REALIDADE

muitos como um objetivo inalcançável. 
Quando lançamos a obra, em 1988, 
desafiamos os incrédulos na placa que 
fixamos no marco zero: “Utopia para 
muitos, sonho para tantos, realidade 
para nós!”. 

Ao deixarmos o governo, a obra estava 
em andamento, com sua primeira etapa 
concluída. 

Aplico o mesmo slogan ao Oeste, que 
venceu os muitos desafios que se inter-
puseram à utopia de tornar-se uma das 
regiões mais produtivas e acolhedoras 
do Brasil. 
E igualmente à revista “Nova Fase”, que 
soube interpretar e lutar pelos anseios 
de seus leitores. 
 

ALVARO DIAS*
Governador do Paraná (1987-1991) 

e Senador da República

Aplico o mesmo slogan ao Oeste, que venceu os muitos 
desafios que se interpuseram à utopia de tornar-se uma 
das regiões mais produtivas e acolhedoras do Brasil.

JOSÉ IVALDECE PEREIRA contato@revistanovafase.com.br

Quando a revista  Nova Fase chegou aos lei-
tores, pela primeira vez em 04 de dezembro 
de 1984, o Brasil submergia para a democra-
cia e sobrepunha ao regime político militar 
que em 20 anos, transformou o País. 

Assim,  Nova Fase  rapidamente ocupou um 
espaço fundamental nas reivindicações so-
ciais e estruturais que o Paraná - em especial 
a região Oeste - buscava para também avan-
çar visando expandir a economia, à época 
represada pela pouca representação, (com 
exceção do Senador Alvaro Dias e Deputado 
Federal Antonio Mazurek); mas, faltava voz e 
mídia que pudessem defender as bandeiras 
que a sociedade regional precisava e exigia.
O Brasil voltava a ocupar um lugar de des-
taque na economia mundial com abertura 
de novos mercados, com ênfase no setor 
do agronegócio, realçados pelo crescimento 
populacional, busca pela educação em todas 
as suas etapas e a infraestrutura necessária 
nas áreas de transportes, comunicação, sa-
neamento básico, segurança, saúde e uma 
política de valorização dos produtos no mer-
cado interno e os derivados para exportação, 
que ofereciam um terreno fértil para revista  
Nova Fase, que chegava exatamente para 
colocar com clareza as propostas viáveis e 
apontar novos caminhos e soluções.
 

A CONQUISTA DA FERROESTE
Uma das primeiras bandeiras defendidas 
pela revista  Nova Fase,  foi na área de lo-
gística dos transportes de cargas. Para isso, 
em 1986, contribui na organização de uma 
caravana formada por vereadores, prefeitos, 
secretários de Estado, deputados, jornalistas, 
líderes empresariais que foram conhecer as 
logísticas e estruturas do sistema ferroviário 
e armazenagens em várias cidades do País.
 

A VEZ DO OESTE
Com apoio de Chico Simeão, então Secretário 
de Indústria e Comércio do Paraná, cidades 
como, São Luís (MA) Vitória, no (ES); Carajás, 
no Pará; Rio de Janeiro, São Paulo, Santos e 
outras que concentravam os maiores volu-
mes ferroviários, foram visitadas para aná-
lises e formatação de um documento que 
manifestava de forma objetiva através da 
AMOP (Associação dos Municípios do Oeste 
do Paraná) e CACIOPAR (Coordenadoria das 
Associações Comerciais do Oeste do Paraná), 
o potencial e suas perspectivas de crescimen-
to para os próximos anos em termos de agro-
negócio. Nele, destacou-se entre outras, a 
necessidade da ferrovia para escoar as safras 
que batiam recordes seguidos de produção e 
clamava pela ligação de Cascavel com o Porto 
de Paranaguá e ao mercado mundial.

 O “ESTADO DO IGUAÇU”  
REACENDE OS DEBATES 

Era uma época em que, ainda remanescia o 
sentimento pelo Estado do Iguaçu. Um mo-
vimento enraizado desde a década de 40, 
quando parte do Paraná e parte de Santa 
Catarina, viveram o esplendor do Território 
do Iguaçu. Aqueles que lutavam pelo mo-
vimento separatista, estavam agora afoitos 
para mostrar o quanto poderiam oferecer 
com ideias e ocupar espaço, notadamente no 
campo da política, como meio mais rápido de 
estruturar a região e reabrir os caminhos do 
desenvolvimento.
Isto, motivou o surgimento de Faculdades 
que mais tarde deram espaço para Univer-
sidades, hospitais, pontes, rodovias, usinas 
hidroelétricas, comunicação, atenção ao se-
tor de segurança e uma série de outras con-
quistas, culminando com o  apito do trem em 
dezembro de 1994 em Cascavel, que trouxe 
uma nova esperança e rapidamente impulsio-
nou a região para uma série de atividades que 
de certa forma, sufocaram a bandeira pelo 
novo Estado, proposto pelo então deputado 
Edi Siliprandi, que, não obteve do Congresso 
a aprovação para o plebiscito; item indispen-
sável para colocar em votação a “vontade e o 
desejo” do povo.

OUTRAS BANDEIRAS
A revista  Nova Fase,  é referência nas lutas 
e nas conquistas da região mais próspera do 
Brasil. Louva-se o aumento e a qualidade da 
representação política que vem ampliando o 
canal de diálogo com os setores dominantes 
dos Poderes constituídos.
O Oeste do Estado caminha firme para conso-
lidar sua capacidade em todos os setores que 
vão do agronegócio ao campo industrial, sem 
perder sua vocação; alavancando o setor de 
metal-mecânico, com forte potencial turísti-
co, gerando riquezas, atraindo investimentos 
e melhorando o bem-estar da população.
 

DEDICAÇÃO E PRESENÇA
A revista  Nova Fase  é, portanto, um arquivo 
vivo da história, na defesa e apoio dos pro-
jetos que buscam qualificar todas as ações 
em prol do crescimento socioeconômico 
do Paraná e da região Oeste, de forma mais 
abrangente, agindo como porta voz das rei-
vindicações que a sociedade tanto espera dos 
governantes e das entidades.
Hoje, como a principal revista do Paraná,  
Nova Fase é leitura obrigatória nas classes 
políticas, empresariais, econômicas e outras 
dos grandes centros do País, que através de 
suas páginas, tomam conhecimento com tex-
tos e imagens que retratam os fatos sem ma-
quiar a nossa realidade.

ESTAMOS NO MUNDO
No Portal: www.revistanovafase.com.br na 
rede mundial de comunicação, mais uma vez, 
a revista Nova Fase se integra e reforça seu 
compromisso de interagir com a sociedade 
de forma direta, defender o bem-estar e os 
valores intrínsecos; assim como está atenta 
para a democracia em toda a sua plenitude, 
com um canal aberto e pronto para servir.

Nestas 500 edições, onde milhares 
de quilômetros foram rodados, ho-
ras incontáveis de espera por um 
patrocínio e de tantos momentos 
de tensão; deixo aqui, um agradeci-
mento muito especial para Claudete 
Magnaguagno Pereira, ex-esposa e 
ex-sócia que dedicou muito de seu 
precioso tempo para que esta revista 
Nova Fase seguisse sua trajetória.

Agradeço também aos valorosos profissionais 
e amigos que nos incentivaram e a atual equi-
pe, sempre solícita em nossos projetos.

Muito obrigado aos parceiros comemrciais, 
às Agências de Propaganda e aos leitores, 
motivo de orgulho para nosso trabalho feito 
com respeito e paixão.

Vamos juntos, rogando à Deus que ilumine e 
abençoe a todos nós nesta nova caminhada!

José Ivaldece Pereira  
Fundador, Diretor e Editor

E D I T O R I A L

por: ALVARO DIAS
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Vivenciar o dia a dia de Brasília, 
como tenho feito nos últimos 
40 anos, é claro que nos afas-
ta muito do interior do País. E 
isto, para uma pessoa como eu, 
que foi criada bem distante dos 
grandes centros, nos faz sen-
tir saudade dos amigos e dos 
contatos.

Mas de vez quando, recebo em 
minha casa o  jornalista José 
Ivaldece Pereira, um amigo que 
sempre traz, além de sua sim-
patia; informações preciosas 
em especial do agronegócio, 

uma atividade que faz parte da 
minha vida permanentemente, 
além da advocacia.
Recebê-lo, assim como a revista 
Nova Fase, que mensalmente 
aporta em meu endereço, tem 
sido um prazer pelo conteúdo 
de informações, clareza nos tex-
tos, nas fotos e acima de tudo o 
conteúdo.
Agora, aos 38 de circulação a 
revista Nova Fase, chega às 
500 edições. 

Parabéns pelas 500 edições

 EXPEDIENTE
José Ivaldece Pereira

Editor (MT/DRT/PR 6084)

contato@revistanovafase.com.br

55 (45) 99912-7639

SECRETÁRIA
Renata Caroline Chiamenti

secretaria@revistanovafase.com.br

ESTAGIÁRIA
Karina Gerloff Sousa

atendimento@revistanovafase.com.br

COLUNISTAS/INDEPENDENTES
Cristina Lira (Turismo & Destaques) 

Dra Lilliana Bortolini (Direitos & Deveres)

Julia Inomata  (Café & Elas)

COLABORADORES/INDEPENDENTES
César Pilatti, Guilherme Vieira 

Luiz Carlos da Cruz, Paulo Azzolini, 

Sergio Cardoso - Assunción - Paraguai

ASSESSORIA JURÍDICA
Dr. Moacir Vozniak (OAB/PR 54.148)

DISTRIBUIÇÃO
Via Correio - Boys Express

CIRCULAÇÃO
Paraná - Santa Catarina

Rio Grande do Sul - Brasília

Tríplice Fronteira - Paraguai e Argentina

www.revistanovafase.com.br
Artigos assinados e conteúdo publicitário 
são de responsabilidade de seus autores.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1998
Artigo 5º, IX - é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e comunicação, 

independente de censura ou licença.

Ao José e toda a sua equipe, 
meus sinceros parabéns e o de-
sejo de muitas e muitas edições 
sempre com a qualidade de 
reportagens e impressão impe-
cável.Edição 500 Março 2022
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Já na longa década de 70 exerci (contra minha 
vontade) as funções de secretário particular 
do Governador de época, Christiano Dias Lo-
pes Filho, um HOMEM de verdade. Morava 
em Guarapari e, certa manhã, tinha acabado 
de tomar café, quando me deparei com dois 
jovens altos, bem magros, à minha espera no 
portão.
Fui até eles, ver o que queriam. O mais falan-
te foi rápido, seguro, sincero:
– Secretário, passamos na seleção para estu-
dar no Colégio Estadual, mas as classes não 
possuem carteiras para acomodar os que 
passaram, nós dois ficamos de fora. Eu não 
tenho importância, mas meu colega aqui, é 
pobre e precisa estudar. 
Intervi:
– Então você não precisa estudar?
– Preciso sim, mas ele precisa mais.
– Vamos fazer uma coisa. Vocês podem ir 
agora à Vitória, no meu carro? 
– Podemos, com prazer.
– Muito bem, você aí que fala mais, como é 
seu nome?
– Hélio Soares da Luz Sodré. Todos me cha-
mam de Sodré!
– Aguardem um instante.
Dez minutos depois rumamos em direção à 
Vitória e fomos parar no Palácio Anchieta, 
sede do Governo.
Telefonei incontinente para meu amigo pro-
fessor Dílson Carlos de Souza, para pedir-lhe 
que colocasse duas carteiras na sala de aula 
para abrigar dois jovens que estavam pedindo 

uma oportunidade para estudar. 
O caro diretor do Colégio Estadual foi rápido: 
– Manda que me procure, agora.
Foi assim que o Sodré e seu companheiro 
passaram a estudar em Vitória e sempre iam 
a minha casa para uma visita.
Sodré, passou em concurso da Polícia Mili-
tar, foi seu Comandante Geral e, também, do 
Corpo de Bombeiros. Aposentado, é o Grão-
-Mestre do Grande Oriente do Brasil, região 
do Espírito Santo e, em benefício da verdade, 
de uma reputação invejável, querido e ama-
do pelos seus irmãos de maçonaria e todos 
que o conhecem.
Em data mais recente, numa solenidade no 
Palácio Anchieta, o Governador José Inácio 
dava posse ao Coronel Hélio Soares da Luz 
Sodré como Comandante Geral da Polícia 
Militar. Quando me viu, saiu de onde estava, 
junto ao Governador e demais autoridades, e 
beijou minha testa. Espantado com o gesto, o 
Governador perguntou: 
– Você conhece o Gutman?
Com emocionante simplicidade ele respon-
deu: 
– Amo esse homem, é meu segundo pai. Se 
não fosse ele, certamente hoje não estaria 
aqui! 

Estou contando hoje a história desse grande 
irmão para dizer apenas, que o mundo devia 
ser povoado de HOMENS como o Sodré, um 
maçom de verdade. Seria bem melhor. Muito 
melhor.

Quando os homens são HOMENS

O caminho de uma arte marcial

Por Uchöa de Mendonça

Existem umas pessoas que, pela amizade, marcaram nossas 
vidas e como elas são grandes e generosas.

Obrigado a todos os que, de uma 
forma ou outra, fizeram parte de 
nossa história.
Desde a data da inauguração de 
nosso Dojo pelo saudoso sensei 
Ryuzo Watanabe, se passaram 
duas décadas e meia de muitas 
lutas e sacrifícios, mas também 
de muitas alegrias, vitórias e 
conquistas.
As maiores con-
quistas da Escola 
de Karate Shiro 
Okami, não foram 
troféus, títulos ou 
medalhas, mas sim 
as pessoas que por 
aqui passaram, 
levando em si um 
pouco de nós e nos 

deixando um pouco de si.
Parabéns a todos os alunos e ins-
trutores desse grande Dojo, que 
por 25 anos tem como objetivo 
de ser, a formação integral do ka-
rateca, não somente a parte físi-
ca e técnica, mas principalmente 
a parte moral, social, intelectual 
e espiritual de seus praticantes.

Um grande 
abraço a todos!
Escola de Karate 
ShiroOkami 
- Desde 1997 
Formando Cam-
peões. 
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Obrigado a todos!
José Ivaldece Pereira
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Novo MULTISSÍTIO BIOLÓGICO promove 
EFICAZ CONTROLE DAS DOENÇAS 
de final de ciclo NA SOJA
A cultura da soja possui posição de des-
taque no PIB do agronegócio nacional. 
Torná-la cada vez mais pujante exige 
superar inúmeros desafios, como, por 
exemplo, as Doenças de Final de Ciclo 
(DFC). 
Os danos ocasionados pelas DFC variam 
a cada safra e região. Segundo a Embra-
pa, algumas podem ocasionar perdas de 
até 100% da lavoura. Por isso é funda-
mental que os agricultores estejam aten-
tos às tecnologias que podem auxiliar no 
manejo neste período. 
A Biotrop, empresa nacional de soluções 
biológicas e naturais, acaba de lançar 
seu fungicida microbiológico, com alta 
eficiência para DFC: o Bombardeiro. O 
produto de ação multissítio traz em sua 
formulação o efeito de choque e residual 
nas plantas atingidas. 
Os múltiplos modos de ação conferem 
grande diferencial ao produto, tendo em 
vista a produção de metabólitos de ação 
fungicida, junto à inibição da germina-
ção de conídios e rápida colonização de 
filosfera.
A avançada formulação colabora na pro-
dução de biofilme nas superfícies colo-
nizadas e promove resistência sistêmica 
induzida, protegendo as plantas, além de 
agir na promoção de crescimento. 

Para Jonas Hipólito, Diretor de R&D na 
Biotrop, o Bombardeiro é uma poderosa 
ferramenta aos agricultores. “Trata-se 
de uma solução prática, com formulação 
estável, líquida, baixa dosagem e alta efi-
ciência no manejo de DFC. Interage com 
a planta e outros fungicidas trazendo 
aumentos de produtividade e rentabili-
dade.” 

O Bombardeiro foi avaliado por dife-
rentes instituições de pesquisa na safra 
2019/20. Como resultado, o produto foi 
superior aos seus principais concorrentes 
agroquímicos com relação ao controle de 
DFC, chegando a obter produtividades 
superiores.

INFORMAÇÕES
sobre o produto 

podem ser conferidas em
www.bombardeiro.com.br

Uma bela tarde em Brasília, despacha-
va com o colega Dr. Wilfrido Augusto 
Marques, quando adentrou ao local o 
jornalista José Ivaldece Pereira, amigo 
pessoal do Dr. Wilfrido que o recebeu 
com toda a pompa.
Fomos apresentados e, em questão 
de minutos, ele estava gravando uma 
entrevista comigo.
Sabia muito ao meu respeito e isso me 
deixou tranquilo para responder.

Alguns dias se passaram e novamente, 
fui surpreendido ao receber a revista 
Nova Fase.
A entrevista estava excelente e a 
surpresa mais agradável foi minha foto 
estampada na capa.
Claro que fiquei lisonjeado, até por-
que recebi muitos parabéns, o que 
confirma além da responsabilidade, 
a forma como José tem agido nestes 
38 anos editando uma revista séria, 

Aplaudir 
sempre a boa  

IMPRENSA
objetiva que chega às 500 edições. 
Realmente, uma marca  para ser co-
memorada e, por isso, associo-me aos 
que lhe desejam muito sucesso e vida 
longa sempre com a boa informação.

Carlos Marun
Engenheiro, Advogado, foi Deputado 

Federal e Ministro Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República
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O plano de investimentos em distribuição de 
energia da Copel para 2022 já está entregan-
do obras que reforçam o sistema elétrico e o 
atendimento aos paranaenses. Novas subes-
tações, como a Sapopema, na região Norte, 
redes de distribuição e os programas Paraná 
Trifásico e Rede Elétrica Inteligente concen-
tram a maior parte do investimento recorde 
em distribuição previsto para esse ano, de R$ 
1,634 bilhão.
“Além de ser o maior investimento em distri-
buição da história, nosso plano de obras foi 
cuidadosamente elaborado para melhorar 
a vida dos clientes, especialmente dos que 
mais precisam da Copel”, explica o presiden-
te da Companhia, Daniel Slaviero. “Estamos 
empregando um grande volume de recursos 
para garantir continuidade e qualidade no 
fornecimento de energia, o que na prática 
significa segurança energética para o desen-
volvimento do Estado e conforto e qualidade 
de vida para as pessoas.”
Neste ano foram concluídas três subesta-
ções: uma em Mandirituba e outra na Lapa, 
na Região Metropolitana de Curitiba, e uma 
em Sapopema, no Norte do Estado. As novas 
unidades, que serão energizadas em breve, 
somam R$ 15 milhões em investimentos para 
fortalecer a rede elétrica nessas localidades.
As unidades adicionam capacidade de trans-
formação ao sistema, o que na prática pre-
para a rede elétrica para um crescimento de 
demanda na região. Conectadas por novas 
linhas de distribuição, elas aumentam as fon-
tes de fornecimento energia. Se uma linha 
apresentar problemas, por exemplo, o aten-
dimento por ser realizado por outra. A estra-
tégia é conhecida como redundância.

LINHAS – Em apenas dois meses, a Copel 
construiu 25% da meta de linhas de distri-
buição de energia prevista para 2022. Foram 
entregues quatro novas linhas de distribuição 
de alta-tensão, que fortalecem o sistema. No 
Centro-Sul, as linhas Castro–Castro Norte e 
Castro Norte–Iguaçu Celulose deixam o siste-
ma na região ainda mais robusto e ampliam 
a infraestrutura necessária para o desenvolvi-
mento do setor produtivo local.
Foram concluídas também as linhas Vila Car-
li–Ibema, no Centro do Paraná, e Londrina 
Sul–Arapongas, conectando duas das prin-
cipais cidades da região Norte. Outras cinco 
linhas estão com mais de 90% da construção 
concluída e devem ser conectadas ao sistema 
em breve.

Mais um investimento importante é a amplia-
ção da subestação de Faxinal, que triplicará 
a disponibilidade de energia entregue pela 
unidade, garantindo condições para o aten-
dimento a novas cargas na região. Adicional-
mente, a subestação está sendo preparada 
para uma futura conexão que interligará a 
unidade de Faxinal com uma subestação de 
alta-tensão recém-construída em Londrina, 
por meio de uma linha em 138 mil volts. Os 
investimentos nessa obra somam R$ 13 mi-
lhões.

MANUTENÇÃO – Além das obras de am-
pliação e modernização da rede elétrica, a 
Copel está colocando em prática um amplo 
plano de manutenção preventiva, que prevê 
uma vistoria completa de toda estrutura de 
distribuição. Unindo pesquisa, tecnologia e 
reforço de equipes, foram aplicados R$ 12 
milhões em manutenção no primeiro bimes-
tre. Grande parte dos recursos foi destinada 
aos principais centros urbanos paranaenses, 
como Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Ma-
ringá, Londrina e Ponta Grossa.
Os serviços incluem roçada em áreas próxi-
mas às redes de distribuição, poda de árvo-
res e substituição de diversos equipamentos, 
como postes, transformadores, chaves fusí-
veis, para-raios e isoladores. Para aumentar 
a produtividade, a Copel conta com tecnolo-
gia de ponta, como a segunda maior frota de 
drones do Brasil, utilizada para fazer a inspe-
ção da rede de distribuição, e máquinas para 

roçada que ampliam a produtividade em até 
10 vezes. Até o final do ano, a Copel vai em-
pregar R$ 102 milhões em manutenção pre-
ventiva em todo o Estado.

PROGRAMAS – Além da construção de su-
bestações, linhas e dos serviços de manuten-
ção, a Copel está investindo R$ 750 milhões 
nos programas Paraná Trifásico e Rede Elétri-
ca inteligente, 45% do valor total do plano de 
investimentos para 2022.
O primeiro é uma iniciativa voltada ao pro-
dutor rural e já concluiu 7.343 quilômetros 
de novas redes trifaseadas, alcançando 268 
municípios. Somente em 2022 já foram cons-
truídos 826 quilômetros, 20% dos 4 mil qui-
lômetros previstos para o ano. Até o final do 
programa, serão destinados R$ 2,7 bilhões 
para concluir 25 mil quilômetros.
Com o Paraná Trifásico, a Copel melhora a 
qualidade no fornecimento de energia para 
o campo e garante mais segurança para a 
população. Os novos cabos com capa pro-
tetora isolante são mais resistentes à queda 
de galhos de árvores ou outros objetos. Para 
o consumidor, isso se traduz em energia de 
qualidade e, para o produtor, segurança ener-
gética para o desenvolvimento das atividades 
econômicas.
Por sua vez, por meio do programa Rede Elé-
trica Inteligente, a Copel já substituiu 100 mil 
medidores analógicos por digitais em 2022. 
Desde o início do programa, foram trocados 
285 mil equipamentos, em 71 municípios. 
Estes medidores se comunicam diretamente 
com o Centro Integrado de Operação da Dis-
tribuição da Copel, facilitando o controle de 
toda a cadeia de distribuição de energia, des-
de a subestação até o consumidor final. Em 
todo o Paraná, o programa vai receber R$ 300 
milhões em investimentos neste ano.

Neste ano a Companhia destina investimento recorde, de R$ 1,63 
bilhão, em distribuição de energia e já começa a entrega de obras. 
Além de novas unidades e linhas de transmissão, os programas 
Paraná Trifásico e Rede Elétrica Inteligente reforçam o sistema.

COPEL mais R$ 1,63 bilhão em 
redes e inovação na distribuição

PARANÁ

Fonte: Agência Brasil - Foto: Copel

Temos uma situação interessante entre 
benefícios sociais e vagas de emprego em 
todo Brasil. Nas regiões produtoras, como 
é caso do Oeste do Paraná, existem vagas 
de emprego abertas sem conseguir con-
tratar. Essa situação se repete em todas as 
cidades do interior e nas mais industriali-
zadas.
Quando a imprensa anuncia que o desem-
prego atinge 11% da população ativa, gera 
uma desconfiança e a pergunta: onde es-
tão essas pessoas?
Partindo das informações do nosso muni-
cípio de Medianeira - PR, onde a Agência 
do Trabalhador, no início de 2022, tinha 
oferta de 304 vagas de emprego e no CRAS 
(Centro de Referência e Assistência Social), 
tinham 902 famílias recebendo benefícios 
do governo.
Essa realidade acontece em todo o Brasil, 
onde as pessoas não trabalham para obter 
os benefícios sociais. É certo e justo que 

nesses números existem pessoas que são 
impossibilitadas de trabalhar devido a  do-
enças, deficiências, idade, etc. Entretanto, 
existem também aqueles que não querem 
trabalhar para viver dos benefícios. Nesses 
casos o governo está sendo um concorren-
te para aqueles que geram empregos.
É urgente e necessário que os governos, 
municipais, estaduais e federal, realizem o 
cruzamento de dados entre a Agência do 
Trabalhador e o CRAS, com o objetivo de 
avaliar melhor o desemprego e a triagem 
para a obtenção dos benefícios sociais.
Não é justo que pessoas em condições vi-
vam sem trabalhar, enquanto os que traba-
lham e produzem, pagam impostos exage-
rados e lutam com sacrifícios.
Infelizmente o populismo político avançou 
além do tolerável com o objetivo do apoio 
eleitoral.
O Brasil é um país que apresenta inúmeras 
oportunidades de trabalho, de evolução e 

liberdade. Infelizmente o excesso de direi-
tos, a legislação trabalhista desmotivadora 
para o empregador e a educação superfi-
cial, criaram uma cultura descomprometi-
da com o trabalho construtivo.
É tempo de reflexão sobre o excesso de 
benefícios para com aqueles que tem con-
dições de trabalhar. As gerações passadas 
lutaram bravamente pelas suas conquistas, 
pela liberdade e pela sobrevivência nos 
tempos de dificuldades.
Hoje a pessoa tem disponível treinamen-
tos, cursos de formação técnica e prática,
aprendizagem no próprio trabalho. Não 
tem motivos para não trabalhar, natural-
mente que os que tem problemas de saú-
de, são exceção. Por isso que os benefícios 
devem ser melhor controlados no momen-
to do cadastro e os indevidos devem ser 
revistos e cortados.

Elias José Zydek
28.03.22 

Benefícios X Empregos

Nossos cumprimentos para diretores e funcinários 
da Revista Nova Fase que chega a 500 edições, 

num feito histórico da Imprensa do Oeste do Paraná.

Elias José Zydek  -  Diretor da Frimesa - Medianeira - PR.

Parabéns pelas 500 edições
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Depois de 76 anos de clandestinidade os jo-
gos no Brasil serão legalizados e regulamen-
tados. Em votação histórica, a Câmara dos 
Deputados o aprovou o texto-base do PL 
442/91 e debateu os 12 destaques apresen-
tados. 
O deputado federal Vermelho defendeu a 
aprovação da proposta e disse que o PL lega-
liza os cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos 
on-line, mediante licenças em caráter perma-
nente ou por prazo determinado. 
De acordo com o deputado, os cassinos po-
derão ser instalados em resorts como parte 
de complexo integrado de lazer que deverá 
conter locais para reuniões e eventos, restau-
rantes, bares e centros de compras.
O espaço físico do cassino deverá ser, no 
máximo, igual a 20% da área construída do 
complexo, podendo ser explorados jogos ele-
trônicos e de roleta, de cartas e outras moda-
lidades autorizadas.
O deputado explicou que cada grupo econô-
mico poderá deter apenas uma concessão 
por estado, e o credenciamento será feito por 
leilão público na modalidade técnica e preço.

FOZ DO IGUAÇU
Vermelho informou que em localidades clas-
sificadas como polos ou destinos turísticos, 
como Foz do Iguaçu, será permitida a insta-
lação de um cassino, independentemente da 
densidade populacional do estado em que se 
localizem.
A proposta define esses locais como aqueles 
que possuam identidade regional, adequada 
infraestrutura e oferta de serviços turísticos, 
grande densidade de turistas e título de patri-
mônio natural da humanidade, além de ter o 
turismo como importante atividade econômi-
ca. “Foz do Iguaçu se encaixa perfeitamente e 
nós teremos um cassino para gerar emprego 
e desenvolvimento”, destacou Vermelho.
O deputado recordou que Foz é o segundo 
parque hoteleiro e o segundo polo turístico 
do país, além de possuir uma atração que é 
patrimônio natural da humanidade – as Ca-
taratas do Iguaçu. “Há um clamor para criar 
oportunidade para os visitantes permanece-
rem por mais alguns dias na cidade e o cassi-
no será essa alternativa”. 
O projeto estabelece que um cassino turístico 
não poderá estar localizado a menos de 100 
km de distância de qualquer cassino integra-
do a complexo de lazer.

EM PRONUNCIAMENTO HISTÓRICO 
VERMELHO DEFENDE A LEGALIZAÇÃO

Durante os debates, o deputado Vermelho 
fez um pronunciamento histórico e esclarece-
dor em defesa da legalização dos jogos. O ple-
nário ouviu em silêncio e com muita atenção.
“Essa discussão se arrasta por décadas e hoje 
nós precisamos votar e dar uma oportuni-
dade para o Brasil explorar essas atividades, 
aumentar a arrecadação, gerar emprego e 
desenvolvimento”, enfatizou o deputado.
“Existem jogos clandestinos em todos os 
cantos do país. Não arrecadam impostos, 
não geram desenvolvimento e os empregos 
são informais. Não adianta tapar o sol com a 

peneira, é preciso acabar com a hipocrisia e 
legalizar todas as modalidades”, frisou Ver-
melho. 
O deputado disse que a moderna tecnologia 
permitirá uma fiscalização rigorosa de forma 
a garantir arrecadação de impostos, geração 
de empregos com carteira assinada e evitar 
a lavagem de dinheiro. “Com a legalização, 
o turismo vai crescer muito, os ricos é quem 
vão fazer as apostas, mas os empregos fica-
rão para os mais pobres”. 
O deputado disse ainda que o Brasil não pode 
abrir mão de uma receita bilionária e nem vi-
rar as costas para a geração de empregos. “A 
arrecadação com os jogos pode chegar a R$ 
20 bilhões gerar emprego para mais de 700 
mil pessoas. Vamos votar hoje esse projeto 
que certamente movimentará a nossa econo-
mia”, pontuou o deputado. 

CASAS DE BINGO TERÃO CAPITAL 
MÍNIMO DE R$ 10 MILHÕES

No caso do bingo, o texto permite sua ex-
ploração em caráter permanente apenas em 
casas de bingo, permitindo-se a municípios 
e ao Distrito Federal explorarem esses jogos 
em estádios com capacidade acima de 15 mil 
torcedores.
As casas de bingo deverão ter capital mínimo 
de R$ 10 milhões e estarem localizadas em 
locais com área mínima de 1,5 mil metros 
quadrados, onde também poderão ficar até 
400 máquinas de vídeo-bingos, mas serão 
proibidos os caça-níqueis. Pelo texto, será 
credenciada, no máximo, uma casa de bingo 

Deputado VERMELHO diz que 
legalizar os jogos vai potencializar 

muito o turismo no Brasil

a cada 150 mil habitantes.

JOGO DO BICHO SERÁ INFORMATIZADO
Para a legalização do jogo do bicho, o texto 
exige que todos os registros da licenciada, 
seja de apostas ou de extração, sejam infor-
matizados e com possibilidade de acesso em 
tempo real (on-line) pela União, por meio do 
Sistema de Auditoria e Controle (SAC).
Os interessados deverão apresentar capital 
social mínimo de R$ 10 milhões e reserva de 
recursos em garantia para pagamento das 
obrigações e deveres estipulados no projeto, 
exceto a premiação, podendo ser na forma 
de caução em dinheiro, seguro-garantia ou 
fiança bancária.
O credenciamento será por prazo de 25 anos, 
renovável por igual período se observados os 
requisitos.
Poderá haver, no máximo, uma operado-
ra desse jogo a cada 700 mil habitantes do 
estado ou DF. Naqueles com menos de 700 
mil habitantes, deverá haver apenas uma cre-
denciada para o jogo do bicho.
O resgate de prêmios até o limite de isenção 
do Imposto de Renda não precisará de identi-
ficação do apostador.

FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO
Se após 12 meses de vigência da futura lei 
não houver regulamentação, será autorizada 
a operação provisória de vídeo-bingo, bingo e 
jogo do bicho em todo território nacional até 
sair o regulamento.

CASSINOS

por: EDITORIA DE ECONOMIA - Foto:  Divulgação

EM PLENÁRIO -  O deputado federal Vermelho defendeu a aprovação da proposta
O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico 
Brasileiro fez recentemente a primeira 
visita oficial ao novo diretor-geral bra-
sileiro da Itaipu Binacional, almirante 
Anatalicio Risden Junior. 
Ele deu as congratulações a Risden e 
ressaltou as importantes parcerias que 
vêm sendo desenvolvidas com a usina 
em prol do desenvolvimento de Foz do 
Iguaçu e região Oeste do Paraná. 

Brasileiro foi recebido pelo diretor-ge-
ral da hidrelétrica no Centro Executi-
vo da Itaipu, na Vila A. Risden foi em-

possado pelo presidente Jair Messias 
Bolsonaro em solenidade ocorrida em 
Brasília, no dia 22 de fevereiro. 

“Fiz questão de participar da soleni-
dade de posse e de vir novamente, 
pessoalmente, desejar sucesso ao al-
mirante, que já vinha desempenhan-
do uma função muito importante na 
Itaipu”, disse o prefeito. 
Risden foi nomeado diretor financei-
ro executivo da binacional em 2019, 
quando mudou-se para Foz do Iguaçu, 
onde inclusive, tem raízes familiares. 

Prefeito CHICO BRASILEIRO - faz primeira 
visita oficial ao novo diretor-geral da ITAIPU

De acordo com Brasileiro, a Itaipu 
sempre exerceu um papel fundamen-
tal para Foz do Iguaçu, mas teve uma 
participação crucial no enfrentamento 
à pandemia e na retomada econômica, 
numa parceria que proporcionou um 
novo momento para a sociedade. 

“As grandes obras estruturantes, 
como a Ponte da Integração e a am-
pliação do aeroporto, garantiram a 
geração de milhares de empregos”, 
destacou, o Diretor Geral

“Tenho certeza de que essa parceria 
entre Foz e Itaipu continuará fortale-
cida com o almirante Risden”, com-
plementou o prefeito.

Ele deu as congratulações a Risden e ressaltou as 
importantes parcerias que vêm sendo desenvolvi-
das com Foz do Iguaçu e região Oeste do Paraná.

NA ITAIPU - Almirante Anatalicio Risden Junior, novo Diretor Geral de Itaipu, recebeu o Prefeito Chico Brasileiro

FOZ DO IGUAÇU

por: EDITORIA POLÍTICA - Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional
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A grande diferença dele e de um adolescen-
te, está no registro que teima em marcar 85 
anos de nascimento. No mais, é um jovem 
garboso, teimoso, cheio de vitalidade que 
pula, dança, canta e conserva a rebeldia de 
tantos exageros que poucos, bem poucos na 
verdade, conseguem acompanhá-lo em uma 
jornada desde as primeiras horas da manhã, 
quando caminha em direção a sua capela ao 
fundo da suntuosa propriedade que abriga 
uma mansão com 7 suítes, várias salas rica-
mente decoradas, ampla cozinha, salão de 
festas, garagem para dez veículos e sua suíte 
particular de 400 metros. 
Cercada de um belo bosque, gramado, flo-
res, enfim, todo o conforto e segurança que 
a vida pode oferecer para este jovem senhor 

Valter SAMARA jovem de 85 anos
que conta história de vida o tempo todo. E 
tem muito para contar, já que esteve ao lado 
de vários presidentes; como assessor direto.  
Só não trabalhou para o Lula, embora tenha 
participado à época da primeira campanha 
quando levou pessoalmente seu amigo, José 
de Alencar para ser o vice.
Mas este é o jovem Valter Samara que rece-
beu o carinho da família e dividiu, nos dias 
12 e 13 de março, o seu precioso tempo em 
receber abraços de uma legião de amigos e 
atender telefonemas de várias partes do Bra-
sil e do exterior que o cumprimentavam pela 
idade nova.
Entre sorrisos e afagos, Samara dá uma lição 
de vida tendo ao seu lado o tempo todo, sua 
esposa Silvia e seu inconfundível chapéu. Sua 

marca registrada em seu cartório, claro. Ali-
ás, como cartorário, ele responde por mais 
de vinte mil como diretor da entidade que 
representa todos eles em Brasília, onde ele 
costuma despachar seguidamente e, quando 
adentra num avião, todos do serviço de bor-
do esmeram-se para atendê-lo.
Vamos parar por aqui. Afinal, para contar 
mais sobre este jovem de 85 anos, precisaría-
mos de uma revista inteira.

Feliz aniversário, meu padrinho querido!

Respeitosamente, 
José Ivaldece Pereira

e Leci Maria Farina
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FERROESTE 
PROJETO DÁ MAIS UM IMPORTANTE PASSO

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis) 
concedeu neste mês a Abio (Autorização de 
Captura, Coleta e Transporte de Material Bio-
lógico) para o projeto da chamada de Nova 
Ferroeste (Ferrovia EF-277). É mais uma eta-
pa no processo de licenciamento ambiental 
do projeto, que foi qualificado no PPI (Progra-
ma de Parcerias de Investimentos) do Gover-
no Federal.
A iniciativa atende ao objetivo de ampliar a 
malha ferroviária nacional, de modo a aten-
der o transporte voltado à exportação, o que 
favorece a competitividade, a integração e a 
segurança de mercadorias.
A Abio permite o início dos trabalhos de cam-
po para o diagnóstico ambiental da fauna 
na área do projeto da Nova Ferroeste. Essa 
etapa é balizada por um plano de trabalho, 
analisado e aprovado pelo Ibama, no qual 
são indicados os pontos de amostragem e a 
metodologia a ser aplicada. Os dados a se-
rem coletados em campo são essenciais para 
a avaliação de impactos ambientais da ferro-
via, que será debatida com a sociedade após 
a conclusão dos estudos.
“Com a emissão da Abio, a empresa de con-
sultoria contratada para a elaboração do Es-
tudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA) pode iniciar 
os levantamentos de campo relacionados à 
fauna, isto é, poderá realizar as atividades de 
monitoramento da fauna terrestre localizada 
na área do projeto”, explica a secretária de 
Apoio ao Licenciamento Ambiental e à Desa-
propriação do PPI, Rose Hofmann.
A nova malha ferroviária inclui a construção 
de uma nova ferrovia entre Maracaju (MS) e 
Cascavel, um novo traçado entre Guarapua-
va e Paranaguá, um ramal multimodal entre 
Cascavel e Foz do Iguaçu, além da revitaliza-
ção do atual trecho da Ferroeste, entre Cas-
cavel e Guarapuava. As atividades de moni-
toramento ocorrerão nessas áreas amostrais.

ESTUDOS
A Ferroeste foi qualificada em meados de 
2020 no âmbito do PPI, o que acelera o seu 
processo de desestatização. O pedido foi fei-
to pelo Governo do Paraná e significa que a 
União vai ajudar o Estado com apoio técnico 
regulatório necessário em diversas áreas, da 
modelagem e meio ambiente à atração de 
investidores.
O Governo do Paraná firmou um acordo de 
cooperação técnica com o Mato Grosso do 
Sul em 2020 para acelerar projeto. A empresa 
TPF Engenharia, contratada pelo Governo do 

Estado, está realizando os EVTEAs (Estudos 
de Viabilidade Técnico-Operacional, Econô-
mico-Financeira, Ambiental e Jurídica).

O EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e seu 
respectivo RIMA (Relatório de Impacto Am-
biental) são coordenados pela Fipe (Funda-
ção Instituto de Pesquisas Econômicas), da 
USP (Universidade de São Paulo). Na área 
ambiental ainda faltam liberações para traba-
lhos de campo de outros órgãos intervenien-
tes, como Funai (Fundação Nacional do Índio) 
e Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional).
A expectativa é colocar a Nova Ferroeste em 
leilão em 2022 já com o EVTEA e o EIA/RIMA 
da ferrovia que liga Maracaju a Paranaguá 
concluídos.
“O projeto é consistente, foi bem construído 
e é considerado um dos mais viáveis para in-
vestimentos no Brasil porque facilita o carre-
gamento próximo aos produtores e a entrega 
com segurança nos navios, além de se aliar 
aos projetos em andamento da nova roupa-
gem ferroviária, com conexão até Paranaguá, 
Foz do Iguaçu e o Mato Grosso do Sul”, afir-
ma o diretor-presidente da Ferroeste, André 
Gonçalves. “Temos que facilitar a integração 
dos modais. É a chave para o País avançar nos 
próximos anos”. (Foto: Jaelson Lucas /AENPR)

Registramos nossos cumprimentos a Revista 
Nova Fase na pessoa do amigo José Ivaldece 
Pereira, extensivos a todo time, por alcançar 
a edição de nº 500, feito que somente se 
conquista  com determinação, seriedade, 
isenção, imparcialidade e especialmente 
qualidade do conteúdo.

Parabéns Nova Fase!
Abraço de toda a equipe da KIA MOTORS
de Cascavel e Foz do Iguaçu - Paraná

Imprensa de QUALIDADE!

SONHO PARA REALIDADE? -  sociedade do extremo Oeste paranaense, aguardam com grande expectativa o apito do trem

RESUMO DA NOTÍCIA:
O Corredor Oeste de Exportação - Nova Ferroeste terá extensão de 1.370 quilôme-
tros. O projeto abrange a construção de novos trechos e um corredor ferroviário 
de exportação ligando o polo produtor de grãos do Mato Grosso do Sul (MS) e do 
Oeste do Paraná ao Porto de Paranaguá.por: MARCOS ROBERTO TEIXEIRA
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O prefeito Leonaldo Paranhos recebeu no 
último dia 28/03 o prêmio “Aviação + Bra-
sil 2022”, que classificou o aeroporto de 

Cascavel como melhor aeroporto regional 
do Brasil, vencendo aeroportos de cidades 
do interior.

MELHOR aeroporto regional DO BRASIL
Iniciativa da Secretaria Nacional de Aviação 
Civil e da Comissão Nacional de Autorida-
des Aeroportuárias, o prêmio tem por ob-
jetivo estimular a melhoria na prestação de 
serviços dos aeroportos, empresas aéreas 
e órgãos públicos atuantes nos aeroportos 
do País.
“Após anos de muitas dificuldades, torna-
mos o Aeroporto de Cascavel uma reali-
dade que traz empregos, renda e desen-
volvimento para todos, não somente aos 
usuários do nosso moderno aeroporto. 
Hoje recebemos das mãos do secretário 
executivo do Ministério da Infraestrutura 
o prêmio, não só de melhor aeroporto do 
Sul, como também o de melhor aeropor-
to”, comemorou Paranhos, lembrando que 
o investimento foi de aproximadamente R$ 
40 milhões com apoio da Itaipu e Governo 
do Paraná..

O prefeito Leonaldo Paranhos, recebeu dois Prêmios em nome do 
Município que classificou o aeroporto como o melhor do País.

CASCAVEL

CIDADE PRONTA -  com potencial para todos os tipos de investimentos como centro regional do Oeste paranaense

MELHOR AEROPORTO  DO INTERIOR DO PAÍS-  dá uma nova dinâmica como polo de atração para a economia de Cascavel

O MUNDO É DOS 
QUE FAZEM 
A revista Nova Fase emplaca, agora, a sua 
500ª (quingentésima) edição. 
Isso acontece exatamente por que o nosso 
caro jornalista José Ivaldece Pereira pensou. 
Há muitos anos pensou que podia. E podia 
verdadeiramente, tanto é que no dia 04 de 
dezembro de 1984 lançou, para as bancas 
da região e para muitas outras pessoas, a 
primeira edição da hoje prestigiada revista 
Nova Fase.
A revista Nova Fase caminhou o seu longo 
caminho com as luzes da verdade, transparência, 
tenacidade, coragem e perseverança. Sempre 
esteve presente na vida da comunidade cas-
cavelense, do oeste paranaense e do Paraná.
Estampou nas suas páginas o colorido fo-
tográfico de pessoas, personalidades, insti-
tuições, riquezas naturais, vilas, povoados, 
cidades, e as riquezas do nosso campo ru-
ral, sempre com o suporte de escritos perti-
nentes a cada caso e o cuidado e zelo pela 

verdade e seriedade.
É nessa linha editorial que a Nova Fase muito 
contribuiu para o desenvolvimento da região 
e do Paraná. 
Vejo, agora mesmo, o registro de um fato 
muito importante na Nova Fase, que não vi 
em nenhum outro veículo de comunicação 
social. A informação de que a cidade de Cas-
cavel está em as quatro primeiras cidades do 
Paraná com empresas que promovem a ino-
vação tecnológica.
Já se disse certa feita que “se você não for 
cuidadoso, os jornais farão você odiar as pes-
soas que estão sendo oprimidas, e amar as 
pessoas que estão oprimindo”.
Repórteres, fotógrafos, editores e a equipe de 
Nova Fase sempre adotoram os devidos cui-
dados na linha editorial para defender constru-
tiva e honestamente as boas iniciativas.
Em todos os campos, na sociedade, na 
economia, nos governos em todos os níveis, 
na política, nos esportes e nos mais diversos 
acontecimentos, a revista sempre bem infor-
mou e difundiu.
E o que é importante: Nova Fase marcou a 

Exemplo de boa IMPRENSA

sua já longa existência sob a batuta do sem-
pre estimado José Ivaldece Pereira. Um vi-
sionário, hábil fazedor de amigos, sempre 
presente em todos os acontecimentos no 
seio da comunidade paranaense. Aqui está, 
pois, a exata explicação do porquê de tanto 
sucesso da publicação.
Nova Fase merece, pois, o reconhecimento 
e a homenagem de todos nós e, também, o 
devido apoio, mercê dos seus méritos inques-
tionáveis na tarefa da comunicação social.
Efusivamente parabéns ao Ivaldece pela vito-
riosa quingentésima edição da Nova Fase, rico 
patrimônio de toda comunidade paranaense.
Viva a imprensa livre do nosso país! 

ANTONIO MAZUREK
Empresário do agronegócio, foi 
Deputado Federal e atua no sistema 
financeiro como presidente do Banco 
Sicredi em Brasília.

A revista Nova Fase sempre adotou os devidos cuidados na sua linha edito-
rial para defender construtiva e honestamente as boas iniciativas.

por: ANTONIO MAZUREK
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Há quem diga que desde 2014 um possível 
conflito entre Rússia e Ucrânia era posto 
como algo que se aproximaria a uma ter-
ceira guerra mundial. No dia 24 de feverei-
ro, contudo, enquanto muitos acreditavam 
que o diálogo entre as potências seria o 
suficiente para evitar o embate, a invasão 
aconteceu.

“A suspensão das entregas do fertilizante 
cloreto de potássio, originário da Rússia, 
comprometerá nossa produção e produti-
vidade agrícola”, disse a Associação Brasi-
leira do Agronegócio (Abag) após suspen-
são ordenada pelo Kremlin. Atualmente, o 
Brasil importa mais de 90% do potássio que 
consome, e cerca de 30% vêm da Rússia.
Em meio ao medo de o Brasil entrar no 
conflito após a visita do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) à Rússia uma semana antes 
da guerra ser deflagrada, uma outra con-
sequência, essa mais palpável, era posta: 
os impactos da guerra em nossa economia.
Além da plantação de commodities des-
tinadas à exportação, os alimentos para 
consumo interno também serão afetados. 
A subida de preços, que já vinha ocorrendo 
ao longo da pandemia, deve se intensificar. 
Tudo ficará, mais uma vez, mais caro.

Porém, a solução para o agronegócio dri-
blar a queda na importação de fertilizantes 
pode estar dentro do próprio Brasil. Nesta 
reportagem, Ecoa conta sobre uma solução 
mais barata, mais sustentável e nacional.

O PÓ QUE VEM DAS ROCHAS
“São materiais já disponíveis, são eficientes, 
não trazem problemas ambientais como con-
taminação do solo e da água e  pode seques-
trar CO2 e armazená-lo”. É assim que Suzi 
Huff Theodoro, geóloga e professora da Uni-
versidade de Brasília, define o pó de rocha.
Como o próprio nome já diz, o pó de rocha é 
um composto de rochas moídas que, quan-
do acrescentadas ao solo, funciona como 
fertilizante, oferece nutrição às plantações. 
O comércio desses remineralizadores, como 
também são conhecidos, foi viabilizado pela 
lei nº 12.890, de 10 de dezembro de 2013.
“Como a rocha é um bem natural, ela precisa 
passar por um processo de extração, e não 
é qualquer rocha que pode ser utilizada. Ela 
precisa ser rica em uma série de nutrientes”, 
explica a geóloga. “Assim, os remineralizado-
res atendem do agronegócio à agricultura 
familiar porque os preços são mais acessíveis 
e porque é mais fácil de extrair”, completa.
A pesquisadora diz que pequenas e médias 
empresas de mineração que já exploram ro-
chas que servem como remineralizadores de 
solo podem atuar no ramo, basta obter re-
gistro no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA). Isso impediria, o 
risco ambiental de novas extrações de rocha.
A ideia de juntar o setor mineral ao setor agrí-
cola é uma excelente saída. Enquanto que, 
para o setor mineral, esses materiais repre-
sentam um problema ambiental em seu ar-
mazenamento, eles podem servir de insumos 
para a agricultura. O problema de um vira so-
lução do outro, diz Suzi Huff Theodoro, geó-
loga e professora da Universidade de Brasília.

São materiais já disponíveis, são eficientes, não trazem problemas am-
bientais como contaminação do solo e da água e ainda podem sequestrar 
CO2 e armazená-lo

por: EDITORIA DO AGRONEGÓCIO - Foto: Divulgação

PARA QUE SERVE ESSE TAL POTÁSSIO?
O dado de que o Brasil é o quarto maior im-
portador de NPK pode não significar muita 
coisa para boa parte dos brasileiros. Afinal, 
como isso afeta a vida de quem vê o pãozinho 
na padaria cada vez mais caro? Pois as duas 
coisas - a alta nos preços de produtos agríco-
las e importação de NPK — tem tudo a ver.
A sigla que mais parece o nome de um braço 
da S.H.I.E.L.D., agência governamental fictícia 
do universo Marvel, faz referência ao trio de 
macronutrientes nitrogênio-fósforo-potássio. 
Esses compostos são bastante usados na agri-
cultura para a nutrição do solo num processo 
chamado fertilização química. E é para essa 
mistura que o Brasil precisa de potássio.
A produção desse macronutriente no país se 
restringe a uma só mina localizada em Ser-
gipe. Com a vida útil já chegando ao fim, a 
mina abastece apenas 4% da demanda na-
cional. Os outros 96% são importados.
“Para esse modelo de agricultura que temos 
no Brasil envolvendo a produção de com-
modities para exportação, o potássio é muito 
importante, já que esses produtos deman-
dam uma ‘recarga’ do solo”, explica a geólo-
ga Suzi Huff Theodoro. O país é campeão em 
produção e exportação de soja, por exemplo, 
uma commodity, ou seja, um produto básico 
não industrializado.
“Nos acostumamos a escutar que os solos 
tropicais, que representam grande parte do 
nosso país, são solos pobres. Mas que po-
breza é essa? Se você considerar o plantio 
da soja, o solo é pobre, mas, por outro lado, 
a gente sustenta a floresta mais exuberante 
do planeta, o que mostra que o nosso solo 
também é rico”, comenta Theodoro.

ESTAMOS TODOS CONECTADOS
Se tudo posto até agora já não fosse com-

plexo o suficiente, as sanções econômicas 
impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia 
também atingiram o Brasil, mesmo o país 
estando fisicamente distante do conflito.
“A decisão das maiores empresas mundiais 
de logística marítima de suspenderem suas 
operações de transporte de mercadorias, 
de e para a Rússia, deverá ampliar as difi-
culdades que o comércio exterior brasileiro 
terá até que a guerra contra a Ucrânia seja 
superada”, explica a nota da Associação Bra-
sileira do Agronegócio.
O grupo alerta: “isso trará sérias consequên-
cias à produção e custo dos alimentos, tanto 
para atender a demanda do mercado inter-
no quanto às nossas notáveis exportações 
de commodities agrícolas”. Tudo isso fora 
o comando de suspensão de exportação de 
potássio.
Uma das justificativas dadas pelo governo 
para Jair Bolsonaro visitar a Rússia tão perto 
do conflito estourar foi uma negociação que 
garantiria a exportação de fertilizantes ao 
Brasil. Antes do presidente desembarcar em 
Moscou em 15 de fevereiro, o governo bra-
sileiro anunciou a venda de uma fábrica de 
fertilizantes da Petrobras à Rússia.
“A venda de 3 plantas de produção de fer-
tilizantes da estatal desde o Governo [de 
Michel] Temer aumentou a necessidade de 
importação destes produtos, expondo o Bra-
sil a situações de vulnerabilidade externa”, 
criticou, em nota, a Articulação dos Povos In-
dígenas do Brasil (Apib).

CALMA LÁ COM ESSA LEI
“Em 2016, como deputado, discursei sobre 
nossa dependência do potássio da Rússia. 
Nosso Projeto de Lei n° 191 de 2020, ‘permite 
a exploração de recursos minerais, hídricos 
e orgânicos em terras indígenas’. Uma vez 
aprovado, resolve-se um desses problemas”, 
escreveu em suas redes sociais o presidente 
Jair Bolsonaro (PL).
É assim que a Apib entrou na história. A ar-
ticulação tem condenado, desde que foi 
proposta, a mineração em terras indígenas. 
Segundo a Constituição de 1988, tais ativi-

dades são proibidas com o intuito de asse-
gurar a sobrevivência física e cultural desses 
povos. No último dia 3 de fevereiro, contudo, 
o governo pediu ao Congresso que votasse 
com urgência o PL 191.
Para o porta-voz do Greenpeace Brasil, Danicley 
de Aguiar, a tentativa de apressar a votação 
do PL utilizando-se do contexto de guerra 
demonstra desprezo do governo para com os 
direitos dos povos indígenas e incompetência 
para lidar com esse desafio.
“O governo mente ao sugerir que a 
aprovação do PL 191 seria capaz de resolver 
uma eventual crise de fornecimento de fer-
tilizantes, omitindo que soluções para esse 
tipo de problema requerem planejamento de 
médio e longo prazos”, diz Aguiar.
A geóloga Suzi Huff Theodoro explica que, 
ainda que a aprovação do PL ocorra em tem-
po recorde, “de forma alguma esse potássio 
estaria disponível para uso em menos de três 
a cinco anos”. Entre os principais desafios es-
tão a tecnologia para extração subterrânea 
de potássio e os custos envolvidos.

MINERAÇÃO PARA QUÊ?
Aumento do garimpo ilegal, contaminação de 
rios e solos, adensamento humano, prolifer-
ação de doenças, desmatamento, invasão de 
terras e conflitos são alguns dos problemas 

que já acontecem em terras indígenas, frutos 
da mineração no entorno dessas áreas. Para 
a Apib, a aprovação do PL 191 só expandiria 
esse cenário.
“O que é problemático no discurso de Bolsona-
ro é rifar os direitos territoriais dos Povos In-
dígenas do Brasil como forma de solucionar 
uma crise de preços causada por uma guerra 
na Europa”, diz a nota da Apib. 
“As terras indígenas da Amazônia são as áre-
as com maior índice de conservação florestal. 
E o valor da floresta em pé é muito alto. Os 
regimes de chuva que alimentam o agrone-
gócio são provenientes, em grande parte, 
dessa floresta”, diz Juliana de Paula Batista, 
advogada, assessora jurídica do Instituto So-
cioambiental.
As secas e ondas de calor no Centro-Oeste 
fizeram com que houvesse uma perda de 
R$ 43 bilhões no setor agrícola brasileiro 
em 2022. Segundo a Associação Brasileira 
do Agronegócio, a agricultura só terá difi-
culdades aumentadas pela falta de potássio, 
pois o setor já vinha sofrendo com a estiagem 
e aumento da taxa do dólar. Entre agosto de 
2020 e julho de 2021, o desmatamento na 
Amazônia brasileira aumentou quase 22%, 
marcando um recorde nos últimos 15 anos.

SOLUÇÕES para fertilizante sustentável e disponível no 

Brasil pode reduzir dependência do AGRO de importados

A tensão se avolumava 
desde novembro de 2021
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A cidade de Sinop, Mato Grosso, tem mais 
um momento histórico: a inauguração 
do primeiro shopping center, na Avenida 
Alexandre Ferronatto, onde foram investidos 
cerca de R$ 300 milhões no prédio que tem 
mais de 40,5 mil metros quadrados, estão 
instaladas 8 lojas âncoras, 3 semi-âncoras, 
5 mega lojas, 117 lojas satélites. Uma parte 
delas já iniciou as atividades e as demais es-
tão concluindo suas instalações. São 4 salas 
de cinema, 18 operações de alimentação, 2 
restaurantes e 6 de serviços e 1,2 mil vagas 
de estacionamentos.
O diretor do empreendimento, Roberto 
Martins, o presidente do Grupo Sinop, 
Enio Pipino Sobrinho, o prefeito Roberto 
Dorner, investidores, lojistas e lideranças 
empresariais participaram da inauguração 
do Shopping Sinop. Martins disse que a ex-
pectativa é que 15 mil pessoas de 30 cidades 
do Nortão e também do Pará circulem pelo 
local diariamente. “Sinop e região têm um 
potencial muito grande. Nós vamos ver 
muito desenvolvimento nos próximos 30 
anos. Agora, estabeleceremos o funciona-

mento do shopping, colocar para rodar tudo 
corretamente e estamos numa área muito 
grande”.
O Grupo Sinop (Colonizadora Sinop) foi de-
cisivo no processo para o município ter o 1º 
shopping. Ênio Pipino Sobrinho afirmou, em 
entrevista ao Só Notícias, que o Grupo Sinop 
foi um dos primeiros a acreditar no projeto 
pelo potencial que tem Sinop e região. “É 
um investimento alto nesse empreendimen-
to. No início não foi muito simples porque 
tínhamos que alavancar. Com o tempo, as 
pessoas foram acreditando e apostando. 
Hoje, estamos entregando um empreen-
dimento muito bonito, tecnológico e com 
muitas lojas para alavancar as vendas. Por 
conta de tudo isso e por sermos fundadores, 
não poderíamos ficar de fora desse projeto. 
Gerará muitos empregos. As pessoas vão 
passar a olhar Sinop com outros olhos. Vão 
saber que investimentos feitos trazem resul-
tados com muito trabalho e dedicação”.
Ele considerou ainda que a inauguração do 
Shopping poderá significar uma “virada de 
chave” para atrair novos empreendimentos 
do mesmo potencial. “Esse projeto vem so-
mar muito com o desenvolvimento. Acredito 
que Sinop tem muito mais potencial e nós 

como fundadores queremos trazer outros 
investimentos como esse. Agora, com essa 
semente lançada dará muitos frutos.”
Enio Pipino Sobrinho destacou ainda a 
continuidade do legado dos fundadores. 
“Devemos muito a eles. Seu João (Pedro Mo-
reira de Carvalho), dona Nilza (de Oliveira 
Pipino) e seu Ênio (Pipino). Eles construíram 
uma base. Recebemos esse legado e trans-
formamos ele em um grupo muito forte com 
projetos diversificados. O Shopping é um 
deles e será só o começo. Eles realizaram 
o possível e impossível quando chegaram 
acreditando nessa terra. Nossa geração 
não poderia ser diferente. Nós acreditamos 
muito nessa terra. Não tem como segurar 
mais Sinop”, concluiu.
O prefeito Roberto Dorner disse que Sinop 
ganha um grande empreendimento e des-
tacou que a prefeitura deverá fazer mais in-
vestimento no setor de turismo para atrair e 
ajudar fortalecer o empreendimento. “Quem 
participa já conhece o shopping, movimenta 
as lojas. Tudo está interligado. Nossa cidade 
precisa ter de tudo. Dessa forma, Sinop 
passa ser referência”, declarou.

FICHA TÉCNICA
Administradora: AD Shopping
Inauguração: 28 de Outubro de 2021

Área total construída: 
40.540 m²
Área bruta locável: 
22.750 m²
Número de pisos: 1
Estacionamento: 1.200 
vagas
Lojas âncoras: 8
Semi-âncoras: 3
Megalojas: 5
Satélites: 117
Restaurantes e Fast 
Food: 20
Cinema: 4 SALAS
Serviços: 6

Por Redação Só Notícias
Foto: Guilherme Araújo

SINOP: Inaugura moderno 
Shopping de 300 milhões

Com localização estratégica, às margnes da BR 163, o   
SHOPPING SINOP é o único num raio de 500 km. Entre 
as vantagens oferecidas, estão a comodidade do horário 
estendido de atendimento, a segurança, o conforto, local 
climatizado e amplo estacionamento.

ENIO PIPINO SOBRINHO - disse que 
Sinop e região têm um potencial muito 
grande para o presente e futuro

Chegou um novo espaço... Aconchegante, 
especial, o espaço casa e bem-estar da

GAÚCHA MEGASTORE

A inauguração de um novo espaço na loja de 
Cascavel. O Espaço Casa e Bem-Estar.
Um espaço aconchegante, especial, que 
abrange marcas incríveis para sua casa. Como 
a Trussardi, como uma store in store exclusi-
va. Isso mesmo uma loja dentro da loja. Não 
é o máximo? Além disso toda linha da Lelis 
Casa, e uma curadoria especial de produtos.
O setor foi inaugurado no dia 08 de Dezem-

bro de 2021, em um evento de lançamento, 
com a presença da consultora da Trussardi 
para um bate-papo sobre a marca.
Além do novo espaço, loja é completa, para 
toda família! Conta com setor feminino, mas-
culino, infantil, teen e lingerie.
Te convidamos para conhecer o novo Espaço 
na Loja de Cascavel Gaúcha Megastore.

São 60 anos de história, 60 anos que a Gaúcha Megastore 
vem sempre mudando, inovando e criando. E, no ano em 
que a Gaúcha completa 60 anos, mais uma inovação
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Lucinha falou de moda como uma ferramen-
ta aliada das mulheres e afirmou: “Seu estilo 
é sua assinatura”.
A palestra “O poder da imagem pessoal para 
uma carreira de sucesso” foi um dos pontos 
altos de evento já tradicional na associação 
comercial e organizado pela Acic e Núcleo 
Acic Mulher ao lado de inúmeros parceiros. 
Lucinha disse que as mulheres precisam 
ser estrategistas e entender que investir 
no seu estilo significa aproveitar melhor as 
oportunidades e ser profissionalmente mais 
reconhecida e valorizada.

O primeiro passo para criar o seu estilo, 
que é uma espécie de identidade, segun-
do Lucinha, é entender mais sobre alguns 
conceitos centrais da moda. Saber quais são 
os tipos de corpos e em qual cada uma se 
encaixa, regras para manter o closet organi-
zado e montagens de looks. A consultora de 
imagem empregou exemplos práticos para 
ilustrar cada situação apresentada, citando 
modelos famosas e personalidades femini-
nas de sucesso no mundo todo.

CORES
Cada evento, devido à sua característica par-
ticular, requer um tipo específico de vestir, 
e a estratégia é uma solução inteligente e 
poderosa para se encaixar bem em cada con-
texto. “Use as cores a seu favor”, aconse-
lhou Lucinha Silveira, elegendo a paleta e o 
círculo cromático como peças indispensáveis 
a toda mulher.
“As cores realçam a beleza. E existe uma 
psicologia das cores, que diz muito a partir 
da escolha para cada ocasião”. O amarelo 
denota alegria, otimismo e jovialidade. O 
laranja remete a triunfo e a entusiasmo. Já o 
branco, à clareza e honestidade. O rosa ca-
racteriza cortesia e delicadeza, o preto poder 

e elegância e o vermelho à sensualidade.
A abertura oficial do encontro da noite 
foi feita pela vice-presidente da Acic para 
Assuntos da Mulher, Claudia Urio. A empre-
sária destacou a força, a sensibilidade e o 
dinamismo da mulher. E afirmou que a Acic é 
também a casa da mulher empresária e está 
sempre aberta para recebê-las. “É uma gran-
de alegria receber tantas mulheres em um 
evento tão especial, tão incrível”, afirmou a 
coordenadora do Núcleo Acic Mulher, Maria 
Carolina Gurgacz, que apresentou um histó-
rico de desafios e conquistas da mulher ao 
longo das décadas. O encontro contou ainda 
com desfiles e sorteios de brindes.

 Lucinha Silveira, fala de estilo
MODA & BELEZA

RESUMO: Existe uma estratégia para 
se vestir bem e estar em sintonia com 
a etiqueta das mais diferentes ocasi-
ões,  foi tema do 7º Encontro da Mulher 
Empresária, a estilista e consultora de 
imagem Lucinha Silveira. 

Muitas pessoas sonham com um casamento 
na praia, para registrar momentos inesque-
cíveis em lugares paradisíacos. Planejar o 
casamento é uma grande alegria, principal-
mente para a noiva, e quando o sonho de 
casar for em uma praia, ao som das ondas 
e da brisa soprando o ar úmido do mar, é o 
cenário perfeito. São muitos detalhes pensa-
dos com carinho e escolhidos com a maior 
atenção, para ser o dia mais especial da vida 
dos noivos. 
Fui convidada para o casamento dos sonhos 
da minha melhor amiga. Como escolher um 
vestido para um casamento na praia? 
Muitas mulheres ficam em dúvida e insegu-
ras em relação ao vestido para um casamen-
to, principalmente em lugares diferentes 
com cenários incomuns. Mas para aproveitar 
ao máximo esse momento especial com os 
amigos, vale prestar atenção em alguns de-
talhes para não errar na hora de escolher um 
look incrível.  
Vamos começar pelo horário: se for na par-
te da manhã, escolha tecidos leves, fluídos, 
como o crepe, seda ou devorê. Uma renda 
delicada, cores suaves e estampas florais são 
ótimas opções. Evite tecidos com muito bri-
lho, bordados ou paetês, pois o horário não 
combina e o cenário inspira leveza e descon-
tração, mas sem perder a elegância. 
Os vestidos podem ser midis, longos, jus-
tos ou evasês, plissados ou até mesmo uma 
pantalona, que também é uma ótima opção. 
Use de acordo com o seu gosto pessoal, lem-
brando que por mais que o ambiente seja de 
praia, cuidado com decotes, fendas e abertu-
ras, vale o bom senso. 
Se a festa for em um salão, ou em um espaço 
com calçadas, você pode usar uma sandália 
de salto bloco, ou salto fino, se o local permi-
tir. Caso contrário, se tiver espaços onde vão 

circular pela areia, opte por sandálias rastei-
ras com pedrarias ou sapatilhas.
Se o casamento for no final da tarde com 
uma vista do pôr do sol, um jantar elegan-
te no salão com vista para o mar pede um 
vestido mais sofisticado, podendo ser longo, 
midi, em crepe, seda, organza, tafetá, cetim, 
uma renda bordada, detalhes elaborados, 
drapeados, bordados, fendas e decotes. 
Complemente com acessórios do seu estilo e 
sandália de salto alto ou tiras finas, ou ainda 
se você preferir, use um salto médio ou baixo 
para aproveitar a festa se sentindo confortá-
vel. 
O importante é se sentir bem com a roupa 
que você escolher, segura e confiante para 
aproveitar o momento com os amigos, que 
vai ficar registrado na memória com pessoas 
especiais. 

ELASJulia Inomata

Consultora de imagem e estilo

Muito chic!
Casamento na Praia

@cafe_elas CAFÉ &
juliainomata@hotmail.com



Nova Fase  | 3332 |  Nova Fase

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

DIREITOS &
DEVERESDEVERES

Lilliana Bortolini Ramos

Dúvidas sobre a 
Covid no trabalho

Cada dia que passa surgem novas regras, 
determinações e  medidas de combate  e 
prevenção  à  Covid no ambiente de traba-
lho e que devem ser cumpridas pelos em-
presários. Só que isso tem gerado dúvidas e 
incertezas, tanto que o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), em suas redes sociais, vem 
respondendo os principais questionamen-
tos, sobre os quais trago algumas informa-
ções que me parecem bastante úteis. 

1. Empregado com sintomas de Covid-19 
afastado do trabalho que obteve posterior-
mente o resultado do teste negativo pode 
ter os dias descontados? 
Não, a remuneração do empregado não 
sofre nenhum desconto nos dias em que o 
trabalhador esteve com suspeita por apre-
sentar sintomas, mas ele deve retornar ao 
trabalho imediatamente após o resultado 
negativo. Afinal, manter o empregado afas-
tado é obrigação da empresa para garantir a 
saúde dos demais colegas, não cabendo a ele 
sofrer prejuízos financeiros.

 2. O empregador deve pagar o teste para o 
empregado com suspeita de Covid-19? 
Sim. O empregador é responsável pela segu-
rança e qualidade do meio ambiente de tra-
balho, assim o custo do exame deve ser pago 
por ele no caso de suspeita. Outra opção é 
afastar o empregado por 10 dias, sem preju-
ízo em sua remuneração, sendo desnecessá-
ria a testagem. 

3. A empresa pode ser responsabilizada 
judicialmente por expor o empregado ao 
risco? 
Sim. A empresa é diretamente responsável 
por promover medidas de segurança, afas-
tamento e, ainda, por monitorar casos de 
seus trabalhadores, pois deve garantir um 
ambiente de trabalho seguro e saudável. Em 
caso de descumprimento, a empresa pode 
ser denunciada às autoridades sanitárias, ao 
Ministério do Trabalho e Emprego e ao Mi-
nistério Público do Trabalho. 
Existem outras dúvidas quanto à Covid e o 
que fazer no ambiente de trabalho, sendo 

que as respostas divergem entre os especia-
listas, pois não há legislação específica sobre 
o tema. 

1. A empresa deve respeitar o atestado mé-
dico, mesmo se o empregado estiver em 
home office? 
Sim, o afastamento médico recomendado 
pelo atestado é para o isolamento e repou-
so, ou seja, o trabalhador não pode continu-
ar trabalhando, mesmo estando em home 
office. 

2. O trabalhador deve apresentar atestado 
médico para ter direito ao afastamento ou 
só o teste positivo já basta? 
Não é necessária a apresentação do atesta-
do médico nos casos de exames positivados, 
pois no período da pandemia buscou-se evi-
tar deslocamento dos contaminados e a so-
brecarga do sistema de saúde. No entanto, 
caso o afastamento seja superior a 15 dias, 
é indispensável a apresentação do atestado 
médico. 

E quais são as suas 
dúvidas sobre esse 
tema? 

Manda que a gente 
te ajuda a esclare-
cer. Afinal, descum-
prir as orientações 
do Poder Público 
sobre um tema tão 
relevante quanto 
esse pode gerar um 
passivo trabalhis-
ta enorme na sua 
empresa e estamos 
aqui para evitar 
isso, não é mesmo?

Interprete um amor

Dedique-se a essa peça

Fingindo melhor que um ator

Ensaiando as cenas na cabeça

Calculando cada movimento

Dando vida a marionete

Em ação e sentimento

Conquistando os olhos de tiete

Quando apaixona-se pelo papel

E se perde na nova realidade

Abandonando o fantasma fiel

@julianakislerpoetisa

TEATRO DO AMOR PRÓPRIO

Por Juliana Kisler

Mergulhando fundo na insanidade

De amar o amor então inventado

Sem ensaios, sai pela vida improvisando

Fundindo o seu eu ao personagem criado

Como os essênios a escrita interpretando

A miopia que te fez enxergar

Tudo que diariamente é encenado

A invenção ao seu próprio olhar

Sentindo o amor que um dia foi idealizado.
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TURISMO & DESTAQUES
crislira80@gmail.com

www.cristinalira.com

Blog Turismo por Cristina Lira
cristinaliraturismo

Cristina Lira

LISBOA  - 5º Encontro dos Profissionais do Turismo
O hotel Vila Gale Opera em Lisboa, Portugal, 
recebeu no dia 11 de março a 5ª edição do En-
contro dos Profissionais do Turismo com Cristi-
na Lira. A palestra do convidado, o CEO da Por-
tugal Lux, Paulo Henrique Salles Cunha, contou 
sua trajetória de vida, sua passagem pela TAP, 
até chegar a sua própria empresa. O evento 
contou com a presença de players do Turismo 
de Portugal, como a CEO da Anetours Viagens 
do Porto, Elisabete Oliveira, o CEO da Promar-
tur Viagens, João Diogo, os CEOS do Fórum de 
Turismo, André e Antônio Marto, a diretora da 

Terra Tour Viagens, Fátima Ascenção e Sr. Ma-
noel, Clarisse Arsênio da Lisbony Clarisse, Du-
arte Dantas Filipe, Consultoria e Investimentos 
Unipessoal, Cristina Lira e seu filho André Lira. 
O evento teve apoio do El Corte Inglês de Lis-
boa, que apoia desde o primeiro evento em 
2017, do SERHS Natal Grand Hotel & Resort e 
da Assist Card Brasil. Após a palestra foi reali-
zado um jantar no restaurante e em seguida 
sorteios de cesta de produtos gourmet do 
El Corte Inglês e três diárias do SERHS Natal 
Grand Hotel.  Vejam as fotos:
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UM BELO AMANHECER -  Paraná Country Club, Hernandarias, Paraguay

ALEX HAMMOUD -  Empresário e Dire-
tor do Grupo Monalisa no Paraguai

Los hombres siguen buscando el equili-
brio. El objetivo es estar vivo, disfrutar 
nuestra respiración hasta el último 
latido cardíaco y maravillarse con las 
experiencias de los sentidos e inteligen-
cia inherente. . . 
Pero, paradójicamente, la mayoría de 
los países del mundo están en crisis polí-
ticas y económicas. Los seres humanos, 
en su conjunto, están en crisis existen-
cial, inquietos, o en pánico. La cohe-
rencia en las relaciones humanas, la 
solidaridad y el respeto al prójimo están 
en declino vertiginoso.  
  
Hay miles de teorías y fantasías a las 
cuales recurrir en la búsqueda de segu-
ridad financiera, física y psicológica. Son 
admirables los infinitos esfuerzos de la 
humanidad por encontrar certeza espiri-
tual e intelectual en la religión, el poder, 
la filosofía y el hedonismo. Ningún tema 
es más apropriado en un momento en 

que la vida humana parece tan extraña-
mente insegura e incierta. Tal inseguri-
dad es el resultado de erróneas per-
cepciones de inimigos imaginários y de 
fútiles medidas para protegernos de las 
adversidades y del desconocido. Pero la 
salvación del las incertezas y del incóg-
nito consiste en reconocer que somos 
criadores de los conflictos y relaciones 
humanas que queremos escapar. La sen-
satez exige assumir nuestras responsabi-
lidades honestamente para salvarnos a 
nosotros mismos y a los demás. 
¿Será que seguiremos por otros mile-
nios atrapados entre los mitos gastados 
y la desesperación, o existe la posibi-
lidad de una revolución en el pensa-
miento para percibir nuestra unicidad e 
interdependencia?  
 
La estabilidad y eternidad visible en 
la naturaleza que formamos parte es 
el resultado de inteligencia infinita. La 
realidad que nos corresponde vivir es 
honesta, sencilla para los que quieren 
verla.

...no tiene crisis, ni pierde 
SU ENCANTO

La estabilidad y eternidad visible en la natu-
raleza que formamos parte es el resultado de 
inteligencia infinita.

LA NATURALEZA...

por: ALEX HAMMOUD A Revista Nova Fase tem como 
virtude e mérito ter sobrevivido 
às várias metamorfoses e trans-
formações que nosso país e o 
mundo enfrentou.  
Uma revista atual que circula 
há tanto tempo e chega a 500 
edições, merece aplausos. 

Cesar Pilatti
Fotógrafo, Cineasta e Jornalista

CESAR PILATTI

Obrigado CESAR PILATTI pela parceria de tantos anos
Foram dezenas de capas que você nos concedeu o privilégio de mostrar aos leitores

Ele, simplesmente, fala com as fotos

Fotógrafo das celebridades
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Grupo Recanto Cataratas mostra seu novo empreendimento hoteleiro, 
com 224 apartamentos, ao lado do já consolidado Resort Thermal

RECANTO CATARATAS 
COLLECTION 

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

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

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