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A

Polo de oportunidades
e desenvolvimento

São mais de quatro décadas de conquistas e histórias de um povo forte
“Joia do Oeste” está em constante lapidação. Sinônimo de
desenvolvimento, com empresas sólidas no comércio, indús- e empreendedor, que reconhece o município próspero e que guarda muitas
trias pujantes que prezam pela inovação e uma agricultura em promessas para o futuro. Histórias que não podem ser perdidas e onde os
expansão, Nova Santa Rosa completa, neste 29 de abril, 43 anos acertos devem ser copiados.
Ouvir relatos de que a cidade se transformou com
de emancipação política e administrativa
investimentos
em setores como indústria e agricultura,
esbanjando vitalidade e demonstrando que é uma cidade
Comemorar 43 anos com uma
vocacionada ao sucesso.
inclusive liderando o Valor Bruto de Produção (VPB)
trajetória de avanços e com
Nesta edição especial alusiva à data, O Presente traz
agropecuária por hectare da região Oeste do Paraná, são de
promessas de ainda mais
encher os olhos. E é justamente o que o nova-santa-rosense
um material exclusivo que retrata Nova Santa Rosa em
todas as suas facetas, desde produtores rurais, que movem crescimento é motivo de orgulho espera dos seus representantes. Novas empresas, mais
a economia do município com sua produção, viajando
e esperança. Que o brilhantismo geração de emprego e, assim, diversos setores, principalmente o comércio, também poderão ser beneficiados.
pelos destaques na cultura, esporte e saúde, até chegar
e a coragem da população que
Comemorar 43 anos com uma trajetória de avanços e
aos empresários que acreditam e investem em inovação.
Atualmente com uma população estimada em pouco
promessas de ainda mais crescimento é motivo de orgulho
fez a história do município
e esperança. Que o brilhantismo e a coragem daqueles
mais de oito mil habitantes, Nova Santa Rosa tem eviaté aqui sejam copiados pelas
que iniciaram sua caminhada com a colonização de Nova
denciado crescimento e demonstrado grande potencial
próximas gerações
Santa Rosa ainda na década de 50, apesar de todas as
conquistando os mercados local, macrorregional, estadual
dificuldades da época, possam ser copiados pela população
e nacional a partir da visão empreendedora de pessoas
que escolheram o município como palco de início para seus negócios sem então que aqui está e pelas próximas gerações, motivando lideranças e gestores a
imaginar que os investimentos ultrapassariam as fronteiras do município e se continuarem investindo e incentivando o crescimento do município que é joia
e riqueza para o Oeste paranaense.
estabeleceriam como referência em diversos Estados do país.
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A FORÇA DO

interior

COM A AGRICULTURA EM CONSTANTE EXPANSÃO, CAMINHOS DO CAMPO DESTACAM NOVA
SANTA ROSA NO CENÁRIO DE PRODUÇÃO ESTADUAL E IMPULSIONAM PRODUTORES A
INVESTIR NA DIVERSIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES

U

ma cidade com muitas histórias. Histórias de pessoas que ali construíram
um lugar para morar. A “Joia do
Oeste”, como é carinhosamente chamada no Estado, completa 43 anos de emancipação
político-administrativa neste 29 de abril como um
município de muitos investimentos e qualidades,
além de um povo trabalhador e empreendedor,
que faz a diferença na comunidade.
Atualmente com população estimada em 8.171
habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE), e um pouco
mais de 20.483 hectares, Nova Santa Rosa tem na
agricultura em constante expansão a sua principal
fonte de renda e ferramenta de desenvolvimento
econômico.
Os caminhos do campo destacam Nova Santa Rosa no cenário de produção estadual. Com
R$ 482.590.730,52 “faturados” em 2018, o município
lidera o maior Valor Bruto de Produção (VBP) por
habitante da região Oeste do Paraná, reaﬁrmando
o chavão de município essencialmente agrícola.
O VBP corresponde ao faturamento bruto dentro
do estabelecimento, ou seja, da renda gerada “da
porteira para dentro” e os números são apresen-

tados pelo Departamento de Economia Rural
(Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura e
Abastecimento (Seab).
A criação de suínos é a cultura com melhor
resultado no município, alcançado o valor bruto
de R$ 169.454.485,00. O frango de corte ocupa a
segunda colocação, com R$ 87.430.693,00, seguido
da bacia leiteira com R$ 34.737.500,00.
Além disso, grande destaque no desenvolvimento de piscicultura no Paraná, Nova Santa Rosa
é um polo que vem ampliando a sua capacidade
de produção, devido à grande quantidade e qualidade das águas disponíveis e das características
favoráveis dos solos, deixando de ser apenas uma
atividade de diversiﬁcação e passando a ser uma
das principais em algumas propriedades.

OPORTUNIDADES

No eixo de sustentação da história de Nova Santa Rosa estão pessoas que buscaram oportunidades
de enriquecer a cultura e acreditaram no município.
São pessoas que construíram e criam suas famílias
e investem na cidade que chamam de lar.
“Filha” de Nova Santa Rosa, a produtora
Rosemari Neis Lenz, de 41 anos, trabalha há 25
anos com a bovinocultura leiteira, mantendo a atividade que aprendeu com a
sua mãe, logo uma herança de família.
“Sempre trabalhamos com suínos e vacas
de leite. Com o passar dos anos fomos
aumentando. Quando casei estava só
com dez vacas, mas depois investimos
em tecnologia e hoje estamos com mais
de 80 cabeças”, conta.
Na propriedade na Linha Petroski,
interior do município, a construção das
atividades é diversificada. Enquanto
Rosemari escolheu investir na pecuária

de leite, seu pai, Gilson Lenz, seguiu o ramo da
suinocultura, com quatro barracões com capacidade para 1,5 mil suínos. Além disso, os cerca
de 14 alqueires de plantações são reservadas às
culturas de soja e milho como um incremento no
giro econômico da família.
Rosemari diz que começou a produção com
o sistema de pastoreio e depois adotou o sistema
de conﬁnamento Free Stall, que com o tempo ﬁcou
pequeno e o novo investimento escolhido foi o
método Compost Barn, que garantiu o bem-estar
e a saúde dos animais e ainda proporcionou o
aumento da produção. “Temos uma média de
33 litros de leite por vaca ao dia e vimos que era
preciso investir porque senão não conseguiríamos
ﬁcar na atividade. Para progredir é preciso investir
em tecnologia, ver as novidades do mercado e se
aperfeiçoar para se manter na atividade”, ressalta
a produtora.
Atualmente o rebanho leiteiro é composto por
98 cabeças entre novilhas e vacas em lactação, com
projeção de aumento para os próximos meses.
Embora seja uma atividade com muitos desaﬁos, Rosemari enxergou potencial na bovinocultura. A produção de leite na propriedade chega a
1,3 litros por dia e 40 mil litros mensais que são
vendidos para a empresa Líder. A expectativa é de
aumento para 60 mil litros de leite por mês com o
aumento do rebanho. “O lado positivo ainda é a
boa rentabilidade, mas precisamos trabalhar muito
mais para isso”, destaca.
Uma das principais diﬁculdades na atividade,
conforme a produtora, é a oscilação no preço do
leite. “Você produz, trabalha, mas não sabe quanto
vai ganhar”, menciona. Mas isso não serve de
empecilho para projetos futuros. “Futuramente
pretendo investir ainda mais na bovinocultura de
leite e quem sabe industrializar”, anuncia.

Rosemari Neis Lenz trabalha com bovinocultura leiteira: “Para progredir é
preciso investir em tecnologia, ver as novidades do mercado e se aperfeiçoar
para se manter na atividade”

Fotos: O Presente

INVESTIMENTOS

Avicultor Abílio Hermes: “A atividade
passou a ser herança de família e hoje os
filhos pretendem me ajudar”
Há quase dez anos se dedicando à avicultura, o produtor Abílio
Hermes, de 64 anos, resolveu investir ainda mais na atividade e ﬁnalizou neste mês a construção do segundo aviário em sua propriedade
no distrito de Planalto do Oeste. O primeiro barracão tem capacidade
para 16 mil frangos, enquanto o segundo, com estrutura moderna e
alta tecnologia para o setor, pode abrigar 35 mil aves.
Conforme ele, a escolha da avicultura aconteceu, à época, pela
falta de opções. O investimento foi alto e arriscado, mas hoje revela
ter valido a pena. “A atividade passou a ser herança de família e hoje
os ﬁlhos pretendem me ajudar”, comenta o avicultor.
Além da avicultura, Hermes também investe em paralelo na
lavoura, com o plantio de soja e milho, e na pecuária leiteira.
Com 22 anos de histórias em Nova Santa Rosa, o avicultor pretende continuar investindo na propriedade. “Logo que ﬁnalizamos
o primeiro aviário já pensávamos em construir o segundo e agora já
queremos um terceiro”, salienta, enaltecendo que a expectativa é boa
para o setor com base no retorno obtido hoje.
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EXPECTATIVAS

Na propriedade de Luiz Deimling, no distrito
de Alto Santa Fé, o sentimento que impera é a
expectativa. Ele escolheu a suinocultura como
a atividade para desenvolver sua produção e
neste mês a granja de suínos entregou o primeiro
lote de animais. “Há três anos esperávamos a
oportunidade para construir e no ano passado
recebemos a sinalização positiva. Existe uma
procura grande para construir esse investimento”,
expõe o suinocultor.
Luiz segue os passos do pai, que, em 1982,
também iniciou com a atividade de criação de
suínos no município. Defronte a sua propriedade,
seu irmão, Dirceu André Deimling, investe forte na
avicultura. “A suinocultura não é a mais rentável,
mas para o município, e pelo número de propriedades movidas por essa atividade, ela representa
a principal fonte de renda de Nova Santa Rosa”,
ressalta, acrescentando que a diversiﬁcação ajuda
o grande e o pequeno produtor. “Temos pessoas
na comunidade que não possuem outras fontes de
renda e a atividade principal é a suinocultura. Ela
gera um padrão de vida melhor para as famílias”.
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No primeiro lote foram entregues 1,5 mil
suínos em fase de terminação. A estrutura da
granja é moderna e conta com alta tecnologia,
investimentos pensados no bem-estar animal,
garantia de produção e retorno ﬁnanceiro. Além
disso, atende a todas as normas de biosseguridade
regulamentadas pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).
Aderindo aos novos padrões, o produtor
apostou em um piso grelhado para a estrutura
do galpão, eliminando o antigo piso sólido e as
lâminas d’água. O modelo gera menos mão de obra
na hora da limpeza das baias. “É uma realidade
muito diferente de outros tempos e de muitos
chiqueiros. Aliás, a maioria ainda trabalha com o
sistema antigo, que é a lâmina d’água. O grelhado
traz esta vantagem e ganho de mão de obra, além
da automação da linha de alimentação. A tecnologia vem para facilitar o manejo”, garante Luiz.
O suinocultor enaltece que, diante das
perspectivas que o município oferece, existe o
interesse em aumentar ainda mais a atividade, com
a possibilidade de construção de uma segunda
granja. “Nós elegemos prioridades e se houver
uma valorização será algo viável”, enfatiza.

Suinocultor Luiz Deimling iniciou a
atividade neste ano e com grandes
expectativas: “A suinocultura
não é a mais rentável, mas para
o município, e pelo número de
propriedades movidas por essa
atividade, ela representa a
principal fonte de renda”
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“Nova Santa Rosa é o que é hoje graças
ao povo trabalhador”, destaca Pinz
NOS 43 ANOS DO MUNICÍPIO, PREFEITO ENALTECE CONTRIBUIÇÃO QUE
COLONIZADORES E PIONEIROS TIVERAM AO LONGO DA HISTÓRIA
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Prefeito de Nova
Santa Rosa, Norberto
Pinz: “Antigamente
a safra acontecia a
cada seis meses e não
havia necessidade de
fazer a manutenção
rotineiramente. Hoje
precisamos oferecer
estradas sempre em dia”

N

ova Santa Rosa completa,
neste 29 de abril, 43 anos
de emancipação. No contexto político, muitas ﬁguras
públicas tiveram participação direta ou
indireta no decorrer da história para que a
cidade se desmembrasse em 1976 e se desenvolvesse ao longo destas quatro décadas.
Um dos personagens que teve contribuição é o prefeito Norberto Pinz (MDB),
que está em sua terceira gestão à frente do
Poder Executivo e por dois mandatos foi
vereador. Desta forma, ele acompanhou de
perto boa parte da trajetória do município.
Ao fazer uma análise da retrospectiva de
Nova Santa Rosa, Pinz destaca o trabalho
dos colonizadores e pioneiros. Muitos
saíram do Sul e vieram para o Oeste
do Paraná em busca de melhorar suas
vidas. Quando da chegada, a preocupação inicial era instalar uma escola
e igreja e pensar na produtividade.
“As famílias queriam melhorar a
qualidade de vida e oportunizar
que seus ﬁlhos trabalhassem
na agricultura, agregando
valor”, expõe.
Foi assim que ao longo
de 43 anos o município
se consolidou com uma
suinocultura bastante
forte na região, assim
como avicultura, bacia
leiteira e, mais recentemente, a piscicultura.
“Nova Santa Rosa é
o que é hoje graças
ao povo trabalhador”,
enaltece o gestor.
Pinz lembra que no

caso da produção de peixes, por exemplo,
o frigoríﬁco da C.Vale de Palotina deve
ampliar sucessivamente o abate e, com
isso, o município nova-santa-rosense tem
muito a ganhar. “Vários produtores estão
investindo neste ramo e isso permite maior
geração de renda e, automaticamente, Nova
Santa Rosa ganha”, declara.

FORÇA DO CAMPO

Devido à força que o homem do campo e o agronegócio têm na economia de
Nova Santa Rosa, o prefeito comenta que
uma das preocupações da administração
é oferecer as condições ideais para que o
produtor possa trabalhar e escoar aquilo
que produz. “Antigamente a safra acontecia
a cada seis meses e não havia necessidade
de fazer a manutenção rotineiramente. Hoje
precisamos oferecer estradas sempre em
dia”, menciona.
De acordo com o gestor, somente
com a Itaipu foi ﬁrmado um convênio de
R$ 4,7 milhões para executar em torno de 12
quilômetros de pedra irregular. Além disso,
outro convênio com a Binacional deve possibilitar aproximadamente 15 quilômetros
de asfalto em cima de pedras irregulares.
“Também contamos com recursos próprios
para executar mais quilômetros de pedras
irregulares”, cita.
Para Pinz, trata-se do maior programa
de pavimentação do município. “Paralelo a
isso, estamos com um projeto para asfaltar
100% da nossa cidade e recuperar as quadras
que estão daniﬁcadas. Contamos com três
loteamentos grandes com pedra irregular e
vamos asfaltá-los por meio de uma parceria
com os munícipes”, conclui.
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Participação popular

TORNA LEGISLATIVO MAIS TRANSPARENTE

MAIOR ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE NAS DISCUSSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES É FATOR
DECISIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO

A

participação da sociedade é um dos elementos essenciais para que a política não seja vista unicamente sob
um olhar técnico, e sim abranja o aspecto humano
que envolve a cidade e seus diversos problemas. É a partir desta
ótica que o Poder Legislativo de Nova Santa Rosa percebe a
necessidade de envolver um número maior de pessoas no dia a
dia da Câmara de Vereadores.
Esta integração entre os poderes Legislativo e Executivo e
a comunidade, na visão do presidente da Câmara, vereador Ari
Schmidt, confere maior transparência ao Poder Púbico. “Queremos
trazer a participação pública para as sessões (da Câmara) e assim
prestigiar o trabalho dos vereadores”, destaca.
O Legislativo municipal implantou, com esse objetivo, ações
como a transmissão ao vivo das sessões nas redes sociais, utilizando do potencial da internet como ferramenta de aumento da
participação dos cidadãos nas discussões da Casa de Leis. “Com
as transmissões já podemos ter um feedback e sentir a participação
da comunidade”, diz Schmidt, acrescentando que esta interação
deve e pode melhorar. “Já é importante esta caminhada, e quando
a gente caminha, caminha para o lado certo e assim mais sucesso
terá o município. O desejo agora é aumentar a participação direta
da população nas sessões e discussões do Legislativo”.
Conforme ele, com a participação e integração da comunidade,
quando um assunto entra em pauta ele já entra de acordo com
a necessidade, evitando a possibilidade de haver contrariedade.
“Quando trazemos um assunto para discussão ele já é prioritário”, declara, observando que as administrações devem ter o foco
voltado ao atendimento à população. “Através das audiências
públicas sempre se procura a aproximação da administração com
a comunidade, seja na elaboração de orçamento ou no dia a dia
das atividades do município”, enaltece.

APOIO

Legislador experiente, vereador de terceiro mandato,
Schmidt ressalta que Nova Santa Rosa está bem estabelecida e
regulamentada em função da caminhada de 43 anos marcados
de histórias e avanços. “Nosso objetivo é continuar dando apoio
completo aos projetos de lei e às necessidades que o município
tem para atender nossa sociedade através das aprovações de leis,
encaminhamentos, lei orçamentárias e diretrizes, sempre visando
à questão do desenvolvimento do município através da agricultura, do incentivo à indústria e do fomento ao comércio”, expõe.
Outro fator pontuado pelo vereador-presidente, que assumiu
a presidência do Legislativo em janeiro deste ano, é manter o

bom relacionamento e a harmonia entre as instituições públicas
do município. “Assumimos com o objetivo de continuar o bom
relacionamento que sempre tivemos com a administração (municipal) sempre em prol da comunidade”, enfatiza.

Presidente da Câmara,
vereador Ari Schmidt:
“Através das audiências
públicas sempre se
procura a aproximação
da administração com
a comunidade, seja na
elaboração de orçamento
ou no dia a dia das
atividades do município”

PRIORIDADE

Com base em uma série de leis e programas de incentivo à
agricultura, Schmidt elenca o fortalecimento da economia de Nova
Santa Rosa através da atividade rural como uma das prioridades
do trabalho da Câmara de Vereadores. Ele aﬁrma que anualmente
na aprovação da Lei de Orçamento do município os vereadores
têm trabalhado para que sejam destinados pelo menos 30% para
a manutenção e melhorias do setor agrícola.
“O nosso município tem um PIB (Produto
Interno Bruto) de R$ 542 milhões em 2019, dos
quais R$ 366 milhões são oriundos da agricultura.
Esse bom crescimento que o município teve ao
longo dos anos passou pela agricultura. Claro
que também temos números importantes no
comércio e na indústria, mas o ponto de geração
de empregos e desenvolvimento do comércio
passa pelo sucesso na agricultura”, frisa o
presidente do Legislativo.

DIFERENCIAL

Para Schmidt, engajamento social é o diferencial do
trabalho dos vereadores
de Nova Santa Rosa.
“Eles sempre ﬁzeram
parte da sociedade através das
diretorias
de igrejas,
escolas e caminharam
junto com
a sociedade
durante todos os anos
de história”,
menciona.

O Pre

sente
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Perspectiva positiva
À INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO

PLANEJAMENTO DA ACINSAR PARA O BIÊNIO 2019/2020 SE PAUTA NA BUSCA DE ATITUDES E
AÇÕES QUE BENEFICIEM O EMPRESARIADO, OFERTANDO POSSIBILIDADE DE CRESCIMENTO
JUNTO AOS COLABORADORES E UM MELHOR DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MOMENTO POSITIVO

Foto

Na análise do vice-presidente da Acinsar, Kassio
Rusch, o momento atual é positivo para o empresariado.
“Saímos de uma safra frustrada no ﬁm do ano, mas a

te

Responsável por coordenar as tradicionais campanhas
e promoções em datas especiais como Páscoa, Dia das
Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Natal e fomentar as vendas no município, neste ano a Acinsar resolveu
centralizar todas as promoções em uma só campanha,
que será realizada no ﬁm do ano e com prêmios maiores.

sen

CAMPANHAS

população da nossa cidade é muito batalhadora. Com esta
dedicação a cidade não para de crescer e demora para
sentir uma crise”, salienta.
Rusch reforça o empreendedorismo da população
nova-santa-rosense e destaca o empenho e dedicação
de empresários e funcionários para o desenvolvimento
de negócios. “O comércio e a indústria mobilizaram o
município durante esses 43 anos. Muitas lojas cresceram e
se desenvolveram junto com a cidade. Industrias também,
que começaram pequenas e hoje se tornaram grandes”, diz.
O planejamento da entidade para o biênio 2019/2020
se pauta na busca de atitudes e ações que beneﬁciem o
empresariado, ofertando possibilidade de crescimento
junto aos seus colaboradores e um melhor desenvolvimento
econômico. “Uma melhor distribuição economicamente
só agrega valor à comunidade como um todo”, declara o
vice-presidente da Acinsar.
Além disso, Rusch reconhece o interesse de empresas e
pessoas de outras cidades em investir em Nova Santa Rosa.
“Os empresários estão conﬁantes, prevendo um 2019 muito
bom. Acabamos de ﬁnalizar o primeiro trimestre do ano
e agora que realmente
começa o crescimento.
Completamos recentemente 100 dias dos
novos governos e
acreditamos que (a
economia) vai crescer cada vez
mais”,
finaliza.
Pre

nais estarem sempre atualizados. “Depois de um tempo
tenebroso na política com as eleições, temos a expectativa
de as coisas se alinharem e assim o comércio ganhar força
e conseguir se desenvolver e fortalecer”, destaca.
Com o objetivo de defender os interesses dos associados
e prestar serviços para o desenvolvimento das empresas,
Klais reforça o comprometimento da Acinsar em acompanhar a evolução do mercado e oferecer novidades especíﬁcas
para cada ramo, suprindo as suas necessidades. “Além de
buscar o desenvolvimento do nosso município, nós trabalhamos pelo desenvolvimento regional e o desenvolvimento do
associativismo dentro da comunidade a partir de parcerias
com outras entidades”, ressalta.
O presidente da entidade enaltece a qualidade e a
variedade de produtos e serviços ofertados pelo comércio
nova-santa-rosense que, de acordo com ele, atendem toda a
demanda. “Encontramos tudo o que precisamos em nossa
cidade. Inclusive temos indústrias que fornecem produtos
em nível regional e nacional e nos seus segmentos são umas
das mais fortes do Brasil”, evidencia Klais.

s: O

O

s setores de indústria e comércio de Nova
Santa Rosa têm evidenciado crescimento
e demonstrado grande potencial ao longo
dos 43 anos de história do município,
conquistando o mercado local, macrorregional, estadual
e nacional e tornando-se uma base forte para o desenvolvimento socioeconômico nova-santa-rosense.
Conforme projeção do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), as atividades
da indústria, comércio e serviços são responsáveis pela
geração de quase 1,5 mil empregos diretos em Nova
Santa Rosa, uma marca que demonstra possibilidade de
expansão e novos negócios. “Uma das intenções agora é
promover mais o comércio local, para que os empresários
que investiram em Nova Santa Rosa tenham oportunidades de mostrar e valorizar seus produtos e oferecer o
melhor para o nosso munícipe”, expõe o presidente da
Associação Comercial, Industrial e Agropecuária (Acinsar), Gilberto Klais.
Com poucos meses de trabalho, a atual gestão da
Acinsar alimenta perspectivas positivas para o crescimento
dos setores do comércio e da indústria no município. Para
isso, Klais destaca a necessidade de trazer aperfeiçoamentos para os
empresários e colaboradores, levando-os
em busca de mais
conhecimento, além
de oferecer outros
meios de informações
para os
profissio-

Presidente da Acinsar, Gilberto Klais: “Temos a
expectativa de as coisas se alinharem e assim o comércio
ganhar força e conseguir se desenvolver e fortalecer”
Vice-presidente da Acinsar, Kassio Rusch: “Buscamos
apoiar os empresários para que possamos crescer
economicamente. Com isso quem mais ganha é a população”

também na Clínica da Mulher. “Hoje também
disponibilizamos atendimento de pediatria,
ginecologia e psicológico, então a comunidade está bem assistida com os serviços da
saúde”, diz Hardt, acrescentando que a rede
de saúde conta ao todo com nove médicos.
O vice-prefeito enaltece ainda os investimentos na frota de veículos da Secretaria de
Saúde que realizam o transporte de pacientes
para cidades da região e Curitiba. “Contamos
com cinco ambulâncias e duas vans novas que
foram adquiridas pela atual gestão”, pontua.
Os avanços na saúde pública do município são motivos de felicidade e orgulho
para o responsável pela pasta. Em 2018, por
exemplo, Hardt destaca que o número de
consultas mensais chegou a quase seis mil
nas unidades de saúde. Neste início de ano
o foco do trabalho também está debruçado
sobre a prevenção, a exemplo dos arrastões
da dengue com o recolhimento de entulhos.
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saúde é parte indissociável do
desenvolvimento de qualquer
munícipio, região, Estado ou
país. Além de constituir um
direito essencial de cidadania, é fonte de geração de valor e de riqueza social e econômica.
Investir no setor de saúde significa
oportunizar uma melhor qualidade de vida,
conceito que é abraçado pela administração
de Nova Santa Rosa como um dos princípios
norteadores para o crescimento do município.
Entre as principais preocupações do
Poder Público estão as melhorias nos atendimentos de urgência e emergência e de
alta complexidade. Segundo o secretário de
Saúde, vice-prefeito Noedi Max Hardt, a área
da saúde de Nova Santa Rosa vem sendo
bastante contemplada com recursos oriundos
de emendas parlamentares, tanto para custeio
como para aquisição de equipamentos. “Dobramos o número de atendimentos e também
de especialidades. Na parte de estrutura física
das unidades de saúde da sede e do interior
tivemos melhorias em equipamentos e hoje
disponibilizamos tudo o que uma unidade
básica de saúde precisa ter”, declara.
Outro avanço lembrado por Hardt foi o
reestabelecimento de convênio com o Hospital Lar Belém, que em 2018 gerou preocupação
ao divulgar o encerramento das atividades.
“Além da renovação do contrato de urgência
e emergência, investimos dinheiro público
junto ao hospital, para o qual também conseguimos comprar um gerador de energia
e um aparelho de eletrocardiograma para
oferecer um atendimento digno para nossa
comunidade”, menciona.
O secretário também revela que está em
andamento o projeto de ampliação da Farmácia Básica e que a estrutura deve ser ﬁnalizada
até o ﬁm deste ano. “Vai se tornar realidade e
será um modelo para os municípios”, aﬁrma.
Além disso, também foram realizadas
melhorias nas estruturas físicas internas das
unidades de saúde da sede e distritos, como

Secretário de Saúde,
vice-prefeito Noedi
Max Hardt: “Com
a colaboração da
comunidade, cada
um fazendo sua
parte, faremos uma
Nova Santa Rosa
cada vez melhor”

sen

COM INVESTIMENTOS E OLHAR DE INOVAÇÃO, SEGMENTO DA
SAÚDE É CONSIDERADO UM PRINCÍPIO NORTEADOR PARA O
CRESCIMENTO DE NOVA SANTA ROSA
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Saúde:

UM SETOR EM
ASCENSÃO
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OLHAR DE
EXPERIÊNCIA

Quem acompanhou grande
parte da trajetória de ascensão da
saúde em Nova Santa Rosa foi o
médico clínico geral Juarez Sommer. Hoje, aos 63 anos, ele celebra
35 anos de trabalho no município.
“Me sinto honrado por ter vivido
e compartilhado parte da história
nova-santa-rosense”, expõe o proﬁssional, que já foi homenageado com
menções honrosas, além do título de
Cidadão Honorário de Nova Santa
Rosa. “É uma honra poder atender
e ajudar a população e ainda ser
reconhecido por isso”, frisa.
Sommer, que veio do Rio Grande do Sul para Nova Santa Rosa em
1982, é enfático ao dizer que desde
então estabeleceu raízes na cidade e
orgulha-se em revelar que hoje é o
médico mais antigo que permaneceu no município. “Conheço todo
mundo e consequentemente faço
parte da vida de muitas pessoas,
principalmente porque realizei
partos por muitos anos e também
pelo engajamento da minha família
nas ações sociais de Nova Santa
Rosa”, ressalta.
Além do Hospital Lar Belém
e da Unidade Básica de Saúde, o
profissional também atende em
sua própria clínica. No entanto, sua
trajetória é marcada principalmente
pelos atendimentos realizados nos
distritos. “Já cheguei à marca de 70
consultas por dia, lembrando que
não existe horário para os atendimentos. Aqui sempre vai ter um
médico de plantão, independente
do horário. Nenhum paciente ﬁca
sem atendimento”, frisa.
Os anos de experiências não
exercitaram apenas o conhecimento
na Medicina, mas também o lado
humano de Sommer. “Estou diretamente em contato com as pessoas, conhecendo realidades diferentes. As
pessoas não precisam apenas de um
médico, às vezes também precisam
de um psicólogo, uma mão amiga. É
um lugar pequeno e isso facilita
as relações”, conclui.

Médico Juarez
Sommer, que soma
35 anos de trabalho
no município: “Já
cheguei à marca de
70 consultas por dia”
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Valor da cultura

NA FORMAÇÃO
SOCIAL

EXPOENTE EM AÇÕES CULTURAIS, NOVA SANTA ROSA É BERÇO DE PROJETOS QUE, ALÉM DE DESTAQUES
NA REGIÃO, SERVEM DE ESTÍMULO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E INTELECTUAL

T

ransformações sociais podem acontecer
a partir de pequenas ações. Na área cultural, as expressões e iniciativas surgem
naturalmente e sempre em busca de
espaços de desenvolvimento e incentivo.
Em Nova Santa Rosa, os estímulos culturais
resultam em trabalhos articulados por diferentes
esferas e em mudanças visíveis na comunidade local.
Esforços integrados e constantes têm grande poder
de minimizar e evitar os riscos sociais, tornando a
cultura um investimento imprescindível em qualquer
contexto de promoção da cidadania.
“Hoje a cultura no município é reﬂexo de uma
ação conjunta de todas as secretarias e resultado
de uma parceria muito efetiva, além de atenção e
simplicidade com os alunos”, aﬁrma o diretor do
Departamento de Cultura, Fabiano Cassimiro.
Com mais de quatro décadas de história, o
município tem se consolidado como um expoente
em ações culturais, desenvolvendo uma gama de
projetos que são destaques na região. Ao todo, são
220 alunos, a partir de nove anos, que integram a
Banda Marcial Municipal, o Coro Municipal Juvenil,
as aulas de Viola Lindeira, teatro, contação de histórias e a invernada gauchesca infantil. Para os adultos
também há opções, como os grupos de dança alemã
Heimatland (adulto) e Immer Lustig (terceira idade).

CARÁTER SOCIAL

Mais do que uma característica essencial de uma
sociedade, a cultura é considerada um diferencial
na vida da população de Nova Santa Rosa. “Nós
pensamos a cultura em todas as suas facetas, seja
em uma ornamentação, no preparo de um ensaio,
na qualiﬁcação e proﬁssionalização de um palco com
iluminação, som e muitas outras questões técnicas”,
ressalta o diretor do Departamento de Cultura.
Para Cassimiro, os alunos não frequentam
apenas ensaios. Eles aprendem, se proﬁssionalizam
e adquirem visões de mundo. “Tivemos vários
alunos que passaram pelo departamento e hoje são
professores, inclusive em universidades. Eles (alu-

nos) saem preparados e cientes do comportamento
cultural”, evidencia.
Ele reconhece e enaltece a formação humana e
de caráter conquistada a partir das ações culturais.
“Vejo que esses adolescentes são moldados perante
uma dedicação dos professores. Hoje somos uma
família que, juntos, planejamos, programamos e
organizamos. Quando se fala, por exemplo, em tocar
um instrumento, não ensinamos apenas isso. Ensinamos o que é liderança, vestir um traje de banda com
elegância. O que os adolescentes e jovens aprendem
com a cultura é um leque muito abrangente”, destaca.

VISÃO CULTURAL

Na análise do diretor do Departamento de Cultura, a população nova-santa-rosense tem visão cultural. “Eles frequentam muito o teatro e se preocupam
com a estética do local, por isso mantemos atenção
dobrada com a estrutura, cuidando do jardim, da
pintura e da fachada com muito capricho”, diz.
Responsável pela pasta desde 2017, Cassimiro
considera a Cultura não como um departamento,
mas, sim, um investimento. “Hoje a cultura recebe
incentivos e investimentos, não é enxergada como
um gasto público”, frisa, acrescentando que aqueles
que trabalham com a
cultura fazem a diferença na vida de crianças,
adolescentes, adultos e
idosos. “Nosso objetivo
é prevalecer com os
projetos, ofertando sustentabilidade, reforço,
atenção e carinho”.

IMPRESSA
NA HISTÓRIA

Nova Santa Rosa
cultiva a cultura como
premissa desde o início
de sua história. Estrutu-

Coro Municipal Juvenil é um dos projetos
culturais presentes em Nova Santa Rosa

ras hoje remodeladas lembram que a preocupação
com a educação social de crianças, jovens e adultos
sempre esteve presente.
Criada em maio de 1980, a Biblioteca Pública
Municipal Dr. Arnardo Faivro Busato é sinônimo
do valor cultural do município. Atualmente atende
nos períodos matutino e vespertino, possui prédio
próprio e 1.681 usuários cadastrados, além de um
acervo de 10.514 volumes, sendo destes 2.057 de
literatura infantil.
A estrutura abriga ainda o Museu Municipal
Dom Severino Kögl, implantando em 1987. Atualmente as paredes da ediﬁcação guardam objetos,
fotos e documentos sobre os pioneiros do município e
ainda peças que retratam aspectos naturais da região.
O espaço recebeu melhorias de infraestrutura
a partir de 2017 e foi readequado em dois espaços
multifuncionais: Museu permanente e Itinerante,
que recebe exposições itinerantes fornecidas em
parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e
Itaipu Binacional.
Inaugurado em novembro de 2004, o Teatro
Municipal Gustavo Fischer é hoje o berço da cultura
nova-santa-rosense e palco de ensaios e grandes
apresentações dos projetos culturais desenvolvidos
no município.
Divulgação
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Esporte como

FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO
MODALIDADES ESPORTIVAS POSSUEM CARACTERÍSTICAS PARTICULARES QUE
EVIDENCIAM O PAPEL DECISIVO NA PROMOÇÃO DO PROGRESSO DO MUNICÍPIO

A
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necessidade de programas destinados ao
acesso à prática de esportes, por meio de
escolinhas esportivas e lazer, é uma medida
que tem recebido atenção especial em Nova
Santa Rosa. Desde a criança, passando pelo jovem até
o idoso, o esporte uniﬁca e oferece oportunidades de
desenvolvimento social saudável, além do aumento
na qualidade de vida.
Nos últimos anos, as práticas esportivas das mais
diversas modalidades têm destacado e honrado o nome
do município em níveis regional e estadual, como é
o caso da equipe Nova Santa Rosa Futsal, ou time do
Galo, como é conhecido no mundo da bola.
O time tem brindado seus ﬁéis torcedores com
bons jogos desde 2017, quando voltou a competir
em quadra pelo Campeonato Paranaense Série
Bronze. Naquele mesmo ano a equipe conquistou
a 5ª colocação e no ano seguinte o 9º lugar. De
lá para cá os resultados animaram a equipe
nova-santa-rosense, que agora sonha cada
vez mais alto. “Depois de quase 20 anos sem
participar de um campeonato em nível estadual, isso torna tudo muito signiﬁcativo.
O time ainda está engatinhado, mas posso
garantir que neste ano os torcedores
podem esperar muito mais do novo
elenco”, expõe o diretor do Departamento de Esportes, Eder Verner Pavão.
Ele enaltece que são representações signiﬁcativas para um município
com oito mil habitantes e que está
se destacando à frente de cidades
maiores e que possuem times em
outros níveis de representatividade,
como as séries Ouro e Prata.
Além disso, outra conquista
para o esporte local é a escolha de
Nova Santa Rosa para ser a sede
da etapa Macroregional dos Jogos

Escolares de 2019 com a modalidade de futebol de campo.
“Nessa modalidade fomos vice-campeões nos jogos escolares
Bom de Bola e em 2018 fomos campeões da fase regional, vice-campeões da macrorregional e participamos pela primeira
vez de uma fase ﬁnal”, salienta Pavão.

DIVERSIDADE

Conhecido como a “Casa do Galo”, o Ginásio de Esportes
Eurides Pribe é hoje palco para os treinamentos de diversas
modalidades, tais como futsal, voleibol, ginástica rítmica e tênis
de quadra. “Melhoramos muito a qualidade da modalidade
de ginástica rítmica e do voleibol, que estão representando
Nova Santa Rosa. Com o futsal, uma das modalidades mais
disputadas na região, tivemos a felicidade de sermos campeões
dos Jogos Abertos do Paraná”, lembra o diretor de Esportes.
Neste ano, além do futsal, o município vai ser representado também no bolão feminino no Campeonato Paranaense.
“Todas as modalidades estão representando bem e com
qualidade o nosso município e são reconhecidas”, aﬁrma.

OPÇÕES

No total, são 300 crianças, tanto da sede quanto do interior
do município, envolvidas nos treinamentos esportivos, além
de adultos e idosos. Os treinos são realizados de segunda
a sexta-feira nos períodos matutino, vespertino e noturno.
A ginástica rítmica, por exemplo, atende crianças até os 14
anos, o voleibol abrange desde a iniciação até a terceira idade
através do grupo de vôlei gigante representado por equipes
masculinas e femininas. “São 40 atletas acima de 55 anos e,
mais que isso, também temos o projeto da Academia da Saúde.
Começamos com pouquíssimos participantes e hoje estamos
chegando à marca de 50. Isso é muito importante”, destaca Pavão.
Importante ressaltar que os benefícios colhidos com o
avanço no esporte ultrapassam as paredes das quadras ou
os gramados do campo. A prática esportiva está diretamente
ligada ao desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo dos
seus praticantes. “Envolver mais pessoas dentro do esporte
é ter menos pessoas dentro das unidades de saúde. Esporte
é vida”, conclui o diretor de Esportes.

Diretor do Departamento de Esportes, Eder Verner Pavão: “Envolver mais pessoas dentro
do esporte é ter menos pessoas dentro das unidades de saúde. Esporte é vida”
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Investimento na agroindústria

E BUSCA DE NOVOS MERCADOS

ASSIM COMO NOVA SANTA ROSA, ALGUMAS EMPRESAS COMEÇARAM DE FORMA TÍMIDA, MAS
SE DESTACARAM COM OS ANOS DE TRABALHO E CONTINUAM VALORIZANDO A INOVAÇÃO E A
ADAPTAÇÃO AO SURGIMENTO DE NOVAS FORMAS DE CONSUMO

D

a colonização da Fazenda Britânia
comandada por Willy Barth ao
plebiscito para tornar Nova Santa
Rosa um município independente
se passaram mais de quatro décadas de histórias
recheadas de conquistas. Uma cidade tida como
sinônimo de desenvolvimento porque tem no comércio empresas sólidas e uma indústria pujante,
as quais contribuem para a geração de emprego e
renda e alavancam a economia.
Muitas destas empresas resolveram investir no
próspero município enquanto ele ainda se estabelecia de forma lenta na região Oeste do Paraná. Assim
como Nova Santa Rosa, essas
empresas começaram de
forma tímida, mas com os
anos de trabalho e investimentos se destacaram
no mercado estadual, e
porque não dizer nacional, em seus ramos
de atuação, em
especial a
agroindústria.

Amauri Müller, proprietário do Frigorosa,
embutidos e defumados Santa Rosa, e sua família
chegaram ao município em meados dos anos 80 e
decidiram empreender em uma pequena casa de
carnes. Uma empresa familiar com fabricação em
menor escala, mas que já atendia o comércio local,
além das cidades circunvizinhas.
Com o passar dos anos e o fortalecimento da
agropecuária na região Oeste, com fomentos à
produção de suínos, aves, agricultura e produção
de leite, a produção passou para escala comercial e
mais tarde para a industrial. Em 1991 foi construída
a primeira unidade, na saída de Nova Santa Rosa
para Marechal Cândido Rondon e a partir de 1995
passou a contar com marca registrada.
Em maio de 2013 foi inaugurada a nova e
atual estrutura, na saída para Maripá, com foco
amplo na modernização, contando com máquinas
importadas de produção automática de salames,
linguiças e mortadelas. “Foi uma mudança radical
para aquilo que a gente era, passando de uma
produção familiar para uma produção de dez
toneladas por semana”, ressalta Müller.
A marca dispõe de um leque de produtos
diversiﬁcados em sua linha comercial, todos
com registro de inspeção estadual SIP-PR.
A produção alcança hoje todas as regiões
do Paraná, com vendas pontuais também
para outros Estados, como Goiás,
Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul. “Estamos com vendas seguras e qualidade nos produtos,
que sempre foram o nosso foco”,
expõe o empresário.
Conforme Müller, o Frigorosa

emprega cerca de 40 a 50 colaboradores diretos e
indiretos, sendo 25 em sua linha de produção o
restante na área comercial. “Além disso, também
compramos, vendemos e facilitamos o comércio de
suínos e bovinos entre pequenos agropecuaristas
da região Oeste do Paraná, garantindo matériaprima de alta qualidade para a fabricação dos
produtos”, destaca, enaltecendo a satisfação em
fazer parte da história do município não apenas em
termos lucrativos, mas, sim, sociais. “Oferecemos
aos produtores da região Oeste um canal de vendas
seguro e garantido porque a empresa é sólida, e
do município”.

NOVO MERCADO

Atenta ao mercado cada dia mais competitivo,
a empresa inovou para atender a demanda de um
novo consumidor: pessoas que consomem fast
food. “A produção tradicional continua, mas o mercado está expandido para fracionados e fatiados,
como bacon, calabresa e salaminho. São alimentos
que suprem a demanda da falta de tempo para o
preparo. Hoje o cliente vai ao mercado e compra
embalagens de 200 e 300 gramas. A tendência
do mercado para esses novos consumidores é
diferente. Ele vai comprar o que vai consumir
em dois ou três dias e depois muda o cardápio”,
salienta o empresário.
Diante da evolução, Müller considera que
a empresa é referência no ramo de fabricação
de embutidos e fatiados. “Nossas vendas são
pulverizadas para mercados, paniﬁcadoras, lanchonetes, mercearias e proﬁssionais autônomos,
principalmente no ramo de fast food, e de forma
direta para esses últimos”, pontua.

Amauri Müller, proprietário do Frigorosa: “Oferecemos aos produtores
da região Oeste um canal de vendas seguro e garantido porque a empresa
é sólida, e do município”
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Conquistas e evolução
Com 28 anos de história em Nova Santa
Rosa, o Frigoríﬁco Schaedler, através de seus
produtos embutidos e defumados, leva a
qualidade e o nome de Nova Santa Rosa para
todo o Estado do Paraná, inclusive para a
Capital, Curitiba.
Para o negócio que começou em 1991,
também como uma casa de carnes que atendia o município, Marechal Cândido Rondon
e Toledo, a história é
resumida em conquistas e evolução,
principalmente a
partir de 1993 com
a instalação da
unidade de processamento e fabricação de embutidos
te
sen
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princípio com inspeção municipal e três anos
depois com inspeção estadual.
Após a construção do abatedouro próprio,
o frigoríﬁco passou a investir em mais áreas.
“Hoje temos o frigoríﬁco, criação de suínos,
conﬁnamento, lavouras, fábrica de ração, ou
seja, diversiﬁcamos as atividades. Começamos
pequenos e fomos gostando da atividade e,
consequentemente, investindo”, comenta o
sócio-proprietário do Frigoríﬁco Schaedler,
Aoro Wanderlei Schaedler.
Na unidade de abate são vendidas carnes
“in natura” tanto de suínos quanto de bovinos.
Já a unidade de fabricação dispõe de um mix
variado de mais de 25 produtos, entre linguiças, mortadelas, costela defumada, lombinho,
torresmo e banha. “Nada se perde, tudo se
transforma”, evidencia Schaedler.
A linha de produção na fábrica e
os abates no frigorífico comportam
aproximadamente
55 empregos. “Priorizamos que a mão
de obra seja de Nova
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Santa Rosa. Acredito que 95% dos empregados
sejam daqui. É a nossa prioridade”, expõe o
empresário. “Contribuímos para o desenvolvimento do município com a geração desses
empregos, com o pagamento de impostos,
desde a nossa frota de automóveis com o IPVA
e absorvendo a matéria-prima do município.
Tudo isso movimenta a economia local”, frisa.
Relembrando todo o caminho percorrido
até aqui, Schaedler diz que não imaginava um
crescimento com essas proporções. “Claro que
pensávamos em crescer, mas as diﬁculdades
eram grandes na época e começamos com
poucos recursos. Junto a tudo isso também
evoluímos na capacidade administrativa”,
menciona.
E a empresa também se desenvolveu na
base familiar com os ﬁlhos sendo incorporados
ao universo empresarial do ramo, garantindo a
continuidade dos serviços. “É muito bom ver
que o esforço valeu a pena. Embora seja difícil
empreender no país, vale a pena, e com força de
vontade e dedicação, seriedade, honestidade,
compromisso e qualidade dos produtos temos
orgulho em levar o nome de Nova Santa para
todo o Estado”, ﬁnaliza o empresário.

Sócio-proprietário do Frigorífico Schaedler, Aoro Schaedler:
“Com força de vontade e dedicação, seriedade, honestidade,
compromisso e qualidade dos produtos temos orgulho em levar o
nome de Nova Santa para todo o Estado”
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De Nova Santa Rosa para o

MERCADO NACIONAL
COM VISÃO EMPREENDEDORA, EMPRESAS QUE ESCOLHERAM NOVA SANTA ROSA COMO
PALCO PARA INÍCIO DE NEGÓCIOS ULTRAPASSARAM OS LIMITES DO MUNICÍPIO E
ESTABELECERAM SUAS MARCAS E PRODUTOS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

B

erço de terras férteis, Nova
Santa Rosa chega ao 43º aniversário tendo a agricultura
como base da economia. Em
razão disso, há um olhar especial voltado
às necessidades dos produtores para que
possam trabalhar no campo e escoar a
produção. Mas, além do agronegócio, os
setores da indústria e do comércio têm
merecido atenção e ganhado destaque
no município, possibilitando ampliação
na geração de empregos e renda e levando o nome de Nova Santa Rosa para o
mercado nacional.
A realidade, hoje, é constituída em
grande parte por empresas que escolheram Nova Santa Rosa como palco para
início dos empreendimentos, mas que
com os passar dos anos ultrapassaram as
fronteiras do município e estabeleceram
suas marcas e produtos como referência
no Paraná e em diversos Estados do país.
Fundada em 1995, a empresa Zero
Grau ﬁxou atividade no parque industrial nova-santa-rosense em março
de 1996 e ali encontrou espaço para
crescer no ramo de refrigeração e caixas térmicas. O reconhecimento de sua
atuação foi tanta que abriu espaço para
fornecer produtos para as principais
companhias de bebidas do Brasil. “Em

2012, já com mais de dez mil metros
quadrados de área construída, a empresa deu um grande passo instalando
a linha de rotomoldagem, com grandes
e modernas máquinas para fabricação
de caixas térmicas de plástico. Com isso
a Zero Grau se tornou líder no setor,
título que mantém até hoje”, destacam
os diretores Wilson Eduardo Arndt e
Wilmar Aluísio Arndt.
Na visão dos empresários, escolher
o município para investir no negócio
foi uma decisão sensata. “Nossos pais
já tinham atividade no município, morávamos aqui e estávamos construindo
nossas famílias aqui. Surgiu então o
espaço no Parque Industrial, para onde
transferimos a indústria”, comentam,
destacando que hoje a Zero Grau compete no mercado nacional com grandes
empresas do setor. “E isso acontece em
todas as áreas que temos no município.
Outras empresas fortes, de diferentes
ramos de atividade, precisam se superar
mês a mês para manter a estabilidade
em uma economia instável há vários
anos”, salientam.
No início a manutenção da atividade
bastava para a continuidade do negócio
e com a empresa estável os empresários
projetaram mais crescimento. “Os pro-

Diretores da empresa Zero Grau, Wilson Eduardo Arndt e Wilmar Aluísio Arndt:
“Dos empregos à geração de divisas, tudo auxilia no movimento da
economia do município”

Divulgação

dutos sempre funcionaram muito bem, o
mercado reconheceu e foi receptivo para a
nossa qualidade. Também começamos a participar de feiras em nível nacional, divulgar
mais, pensar em novos produtos, investir na
fábrica aproveitando as boas ondas de mercado, sempre tentando sair na frente. Hoje
estamos implantando um moderno modelo
de gestão dos processos industriais para
aumentar nossa competitividade”, revelam
Wilson e Wilmar.
Os 23 anos de atuação no mercado
possibilitaram uma base sólida para a empresa continuar investindo, inclusive com
a exportação de produtos para a América
Latina. Atualmente, entre empregos diretos
e indiretos, a Zero Grau movimenta cerca
de 140 pessoas. “Os filhos vêm seguindo o
mesmo caminho, estão em atividades para
fortalecer e dar continuado aos negócios. Dos
empregos à geração de divisas, tudo auxilia
no movimento da economia do município”,
enaltecem.
Com representantes comerciais em
diversas regiões e logística própria de carregamento e entrega de produção, a Zero Grau
segue investindo em inovação e, desde 2016,
conta com vendas através do e-commerce.
“Acreditamos fortemente nestes novos tempos, em um mundo coparticipativo, cada vez
mais digital, em que as pessoas se ajudam, as
relações humanas são fortes e as empresas
continuam prestando um importante papel
fornecendo trabalho, emprego e melhores
condições para todos. Queremos continuar
com nossa força no mercado e seguir levando
o nome de Nova Santa Rosa assinado em
nossos produtos”, afirmam os diretores.
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Referência em telecomunicação
O Presente

Supervisor-geral
da Opção Telecom,
Diego Lang: “O
diferencial do nosso
município são as
pessoas. Comunidade
empreendedora e
determinada”

Outra empresa que acreditou no potencial
de Nova Santa Rosa foi a Opção Telecom,
prestadora de serviços de telecomunicações
que nasceu em 2002 e, como todo provedor
de internet do Paraná, iniciou sua caminhada
no ramo de informática com a venda de computadores. Mais tarde, com a organização e
profissionalização dos provedores, os serviços
se expandiram para o fornecimento de internet via rádio e posteriormente, entre 2008 e
2009, para a tecnologia de fibra óptica. Já neste
ano começaram a operar com serviços de TV.
O negócio familiar começou sem que os
proprietários, Adir Modes e Eder Zamignan,
imaginassem ultrapassar os limites de Nova
Santa Rosa. “Começou como um negócio
singelo, simples, comum, como qualquer
outro negócio local, mas então ganhou outras
proporções e os proprietários começaram a
ter visões diferentes e investir em pessoal e
tecnologia”, menciona o supervisor-geral da
Opção Telecom, Diego Lang.
Segundo ele, hoje a empresa oferece tecnologia igual ou superior ao nível europeu,
atuando em mais de 30 municípios do Paraná
e contando com filiais nas cidades de Toledo,
Marechal Cândido Rondon, Palotina e Santa
Helena, além de postos de representação

autorizados em Mercedes e Maripá. Ao todo
são gerados cerca de 150 empregos diretos e
30 indiretos, sendo que a maior parte da mão
de obra é absorvida do próprio município.
“Hoje não ficamos atrás de grandes centros porque investimos pesado em tecnologia.
Temos uma rede própria de fibra que interliga
os municípios intra-rodoviários. Temos uma
fibra que vai até São Paulo, outras que chegam
até Curitiba e isso sim faz com que tenhamos
um melhor custo-benefício ao usuário e uma
qualidade superior a outros provedores”, destaca, acrescentando: “Também trabalhamos
com vendas de links no atacado para outros
provedores e dentro desses 30 municípios
atendemos 11 com usuário final, onde lançamos uma malha de fibra”.
Empresa de referência na região e no
Paraná na área de telecomunicações, a Opção
Telecom foi a primeira empresa do segmento
no Estado a ser outorgada com a possibilidade
de venda de telefonia fixa em 2009, começando
a operar em 2013. “Hoje a Opção (Telecom)
é prestadora de serviço e o nosso fomento é
a mão de obra, visto que em alguns lugares
não é assim. O diferencial do nosso município
são as pessoas. Comunidade empreendedora
e determinada”, evidencia Lang.

