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MOÇÃO N° 11/2020  

DE APLAUSO 

 

À REVISTA 100FRONTEIRAS, EM RECONHECIMENTO AOS SERVIÇOS 

PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. 

 

Autor: Vereador Elizeu Liberato 

 

Os Vereadores com assento na Câmara Municipal de Foz do 

Iguaçu, que esta subscrevem vêm, por meio deste instrumento legal, com fundamento no artigo 

156 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, submeter ao Plenário a 

outorga de Moção de Aplauso À REVISTA 100FRONTEIRAS, EM RECONHECIMENTO 

AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. 

Há 15 anos no mercado editorial paranaense, o Grupo 

100fronteiras hoje agrega Portal de Notícias online, Revista Impressa e Digital, Marketing 

Digital, Eventos, Assessoria de Imprensa, além das mídias sociais. 

100fronteiras é especialista na produção de jornalismo de 

solução, focado na comunidade da Tríplice Fronteira. Isentos de sensacionalismo, retratam o 

jornalismo da verdade, que mesmo diante de situações ruins, busca valorizar o lado positivo 

das situações, ouvir a comunidade local e colocar o leitor no centro, com humildade e empatia. 

Atuantes no mercado do jornalismo local há mais de uma década para que o leitor possa se 

sentir representado, importante e parte da nossa história, porque a 100fronteiras existe para 

levar informação e facilitar o diálogo entre a comunidade. 

A revista é multifuncional, sua equipe é formada por mentes 

jovens e antenadas em tudo o que acontece na fronteira, que buscam unir a beleza do marketing 

com a integridade do jornalismo para produzir materiais de divulgação que falam e interagem 

com os leitores. São dinâmicos e usam esse dinamismo para fortalecer a comunidade local. 

Em janeiro de 2018, a 100fronteiras passou a fazer parte do 

seleto grupo de empresas integrantes da Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER), 

uma entidade que representa os veículos do setor reconhecidos em todo o país por sua 
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credibilidade e qualidade. Ao lado de Veja, Época, IstoÉ, Superinteressante, Piauí, Vogue e 

Caras, a 100fronteiras se tornou o primeiro veículo de comunicação entre todos dos 399 

municípios do Paraná e o segundo do Sul do Brasil a integrar a ANER.    

As revistas e jornais locais exercem um papel fundamental em 

suas comunidades. Esta é a crença da ANER. Desde julho de 2020, a Associação conta com a 

Comissão de Editores Locais, na qual o publisher da 100fronteiras, Denys Grellmann, foi 

convidado para ser o coordenador da Comissão. 

A Revista 100Fronteiras circula na Argentina, Brasil e 

Paraguai, isto é, na região mais privilegiada e visitada do planeta, a nossa Tríplice Fronteira, 

também onde se encontra, não menos importante, as Cataratas do Iguaçu, uma das 07 

maravilhas da natureza. 

A 100fronteiras nasceu como revista impressa mensal que ao 

longo dos seus 16 anos de produção de conteúdo local retratou o jornalismo de comunidade 

focado na experiência e vivência dos leitores da Tríplice Fronteira. Mas o sonho foi além e 

exigiu da marca uma conexão entre o impresso e o digital, por isso hoje é mais que uma revista 

local, e sim um mundo de possibilidades. 

Diante de todo o exposto, pela dedicação e esforços 

empregados na divulgação das notícias da Tríplice Fronteira, esta Casa de Leis confere a 

presente MOÇÃO DE APLAUSO À REVISTA 100FRONTEIRAS, como reconhecimento 

do Município, através de seus legítimos representantes, a esta grandiosa revista. 

 

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2020. 

 

 

Elizeu Liberato 

Vereador 


