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Das tropas ao mercado
internacional, passaram-se
mais de três séculos
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CAPITAL NACIONAL DO LEITE TRANSFORMA-SE E ADQUIRE NOVA IDENTIDADE

Castrenses falam o que pensam sobre Castro
Para celebrar o aniversário da cidade a reportagem do Página Um News deu voz ao castrense e, na tarde de quarta-feira (18), saiu às ruas para perguntar:
Como você vê Castro hoje? Dez pessoas, de diferentes idades e ocupações foram abordadas. Confira a resposta de cada uma delas:
Divulgação

“Eu vejo em Castro alguns aspectos muito positivos, por exemplo, a
saúde avançou, o Parque Lacustre
é uma obra antiga, mas que merece
destaque; mas é uma cidade que não
foi planejada para tantas pessoas, e
que hoje sofre a falta desse planejamento, principalmente no trânsito;
mas o crescimento também é algo
positivo, e no meu ponto de vista,
Castro precisa mesmo de incentivo
para a vinda de novas empresas. A
maior política social de um governo,
seja local, estadual ou federal, é a
geração de emprego, e isso falta em
Castro, precisa da geração de umas
três a quatro mil vagas.”

“Quando eu cheguei aqui era
muito diferente, melhorou muita
coisa, e ainda temos bastante o
que melhorar. Como comerciante
eu defendo que temos que mexer,
por exemplo, no centro comercial
da cidade, na minha opinião, está
um pouco defasado, a única rua do
comércio, a Dr Jorge, não recebe
investimentos, precisa ampliar
mais e melhorar a estrutura. A
cidade é bonita, eu me considero
castrense, mas aqui precisamos
de mais atenção, deixar mais atrativo o centro, e muita coisa de que
precisamos,aqui não encontramos,
mesmo assim, eu dou nota nove.”

Claudio Cesar Ferreira
da Silva, 48 anos

Imad Safaoui,
61 anos

“Eu moro há bastante tempo
aqui, e muita coisa mudou, algumas coisas para melhor, mas na
questão da segurança, parece que
a cada dia fica pior, nem mesmo no
interior é tranqüilo, não dá pra sair
a noite, não da pra ficar na rua,
sobretudo, é ruim para as mulheres, não nos sentimos seguras em
quase nenhum lugar; mas também
existem aspectos positivos, como a
saúde e a infraestrutura.”
Shayene Martins
Ferreira, 23 anos

“É uma cidade calma e que
tem bastante história para ser
contada, e para ser conhecida,
afinal, é a cidade mãe do Paraná.
Eu diria que vale a pena conhecer,
mas que precisaria investir mais
em turismo. Eu gosto daqui, não
conseguiria trocar por uma cidade
maior, tem o que fazer, tem pontos
turísticos para passear, tem pessoas boas.”
Leonardo Charão,
21 anos

“A cidade de Castro é muito
boa para morar, em vista do que
era antes, hoje está muito bonita.
Para quem mora no interior como
eu, está melhor, porque hoje em
dia somos muito mais assistidos
na questão da segurança do que
era antigamente, antes a polícia
não ia muito para o nosso lado.”

“O município é bom e tem
potencial para crescimento, mas
infelizmente esbarra em questões burocráticas, da Prefeitura e
Estado. A burocracia do patrimônio
histórico, por exemplo, de alguma
forma atrapalha o crescimento do
comércio no município, e isso trava
a geração de emprego aqui."

Miguel Rodrigues
de Almeida, 70 anos

Gesse Bueno,
46 anos

“A cidade é muito boa, mas falta
um pouco de apoio e incentivo para
nós que trabalhamos com recicláveis. Se não fosse o nosso trabalho
a cidade estaria muito mais suja,
mas precisamos de mais apoio.”
Jose Antonio de Oliveira,
61 anos

“É uma cidade que precisava
de mais coisas para fazer, porque
não tem onde ir, poucas opções
de lazer, precisava de coisas mais
interessantes para os jovens, mais
opções de eventos culturais.”
Ariane Fernanda Lima,
15 anos

“Castro é uma cidade legal.
Eu gosto do clima de cidade do
interior, e pelo fato de ser pacata e
gostosa de viver, ainda existe mais
calma no dia a dia."

“É uma cidade muita boa para
viver, por enquanto bem pacata
e tranqüila. Por nada eu saio de
Castro para viver em outro lugar."
Sonia Neuza Guimarães

Fernanda de Paula,
19 anos
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O que melhorou e piorou em Castro?
Reportagem traz
histórias de quem
conhece Castro
como ninguém

Divulgação / Cleucimara Santiago

Luana Dias
Especial Página Um News

P1N – De todas as crises
econômicas, ou crises que afetaram a economia do país, e
consequentemente do município,
qual foi a pior até agora, desde a
sua primeira gestão?

Nesta edição especial do
aniversário de Castro, o Página
Um News traz uma entrevista
com o vereador Antonio Sirlei
Alves da Silva. Ele, que tem 71
anos de idade e oito gestões
como vereador na cidade, irá falar
sobre o município, as mudanças
que acompanhou ao longo dos
38 anos em que atua como
parlamentar, o que melhorou, o
que piorou, e o que esperar dos
próximos anos, na cidade que se
desenvolve a cada ano mais, no
Centro Oriental do Paraná.

Página Um News – O senhor
foi eleito pela primeira vez como
vereador no ano de 1982. Naquela época quais eram as principais
características de Castro?
Antonio Sirlei Alves da
Silva – Era difícil estudar, se
alguém queria fazer uma faculdade tinha que no mínimo ir para
Ponta Grossa, em termos de
educação era tudo muito difícil,
e era uma época bem devagar,
porque não tínhamos a agricultura que temos hoje, nem os
avanços da pecuária, o comércio
era menor e a cidade também.
De 1975 para cá, começaram
a plantar soja, que era o prato
do dia, e começava também a
produção do leite, assim como
do calcário, ainda nem era usado
o termo agronegócio, mas era o
jardim de infância desse setor na
cidade, na época o que tínhamos
eram muitas granjas de frango
aqui na região, que exportavam
para fora do Brasil.
P1N – Que mudanças ocorridas no município ao longo
desses anos mais lhe chamaram
atenção?

AS – O que me chama atenção,
entre outras coisas, é a quantia de
moradias que foram construídas
ao longo desses anos, por meio
do governo, as chamadas casas
populares. Acredito que hoje Castro deve ter cerca de 1.800 dessas
casas, além disso, no meio rural, as
estradas foram muito melhoradas,
claro, hoje a estrada da zona rural
precisa de mais atenção do que
precisava há dez atrás, porque os
caminhões e máquinas hoje são
maiores, e essa manutenção é
difícil. Outra mudança interessante
que ocorreu foi a criação do transporte escolar para o meio rural,
por volta de 1991, antes disso,

das, mas existem pontos críticos e
importantes para o transporte do
município, onde é preciso investir
mais. Houve uma evolução muito
grande, no sentido de se produzir
mais e de se colocar caminhões
mais fortes e pesados nas estradas, e isso exige muito mais
das nossas estradas, e isso não é
despesa, é investimento.

Sirlei Alves da Silva: 38 anos como parlamentar

existiam as escolas isoladas, para
onde as professoras e alunos iam
à cavalo e lecionavam para alunos
de diferentes idade e turmas, numa
mesma sala de aula, eu inclusive,
tive a oportunidade de ter aulas em
uma escola desse modelo. Nessa
época quando chegava a época de
carpidas, as crianças tinham que
deixar de ir para a escola para
ajudar os pais na lavoura, isso
também foi uma grande mudança;
a educação, o acesso, e a forma
como os alunos são educados
também mudou. A saúde também
passou por transformação, hoje em
dia quase todas as comunidades,
inclusive do interior, têm seu posto
de saúde próprio, o que é muito
positivo.
P1N – O que mudou para melhor, e o que mudou para pior?

AS – Muita coisa mudou para
melhor, por exemplo, hoje quase
todas as casas têm luz elétrica,
água e esgoto, a luz inclusive
chegou no interior da cidade. As
pessoas também começaram a
comprar carro, eu lembro de uma
época em que nem rádio se tinha,
a TV não existia, hoje todos têm
telefone e acesso a internet, e as
pessoas que vivem na zona rural
tem quase os mesmos recursos
de quem vive na cidade. Um problema que existia e que continua
a existir é o fato de no interior
os moradores não terem oportunidade de emprego, por conta
disso, muitos jovens precisam
vir para a cidade, e isso também
gera mudanças ruins, porque aqui
nem sempre eles têm ocupação
e moradia digna, e é algo que

não dá para impedir, tem é que
criar condições para que essas
famílias possam continuar em
suas propriedades. No entanto
aí, podemos citar outra mudança
negativa: cerca de seis meses de
trabalho pesado, em um plantio
em área de alqueire e meio, de
lavoura de milho, onde tudo é feito
com trabalho manual e contando
com a sorte do tempo bom, com a
venda se ganha hoje apenas cerca
de quatro mil reais, ou seja, não
é mais viável, não tem condições
de se manter na área rural como
pequeno produtor, sobretudo,
concorrendo com as máquinas.
Os investimentos nas áreas
de pecuária, agricultura e suinocultura também mudaram muito,
assim como a oferta e o acesso à
educação, mas aumentou também
a concorrência, as pessoas precisam se dedicar realmente muito
para conquistar seus espaços.
Outra mudança negativa é acesso
fácil que hoje todos os jovens têm
às drogas.

AS – Uma época muito difícil
foi mais ou menos em 1987, no
tempo do governo Sarney, faltava
quase tudo para todos. Imagine
que era preciso fazer fila para
pegar leite aqui em Castro, havia
uma tabela de preços para a venda
dos produtos, era caro, mas para
o comerciante não havia quase
nada de lucro. De manhã você
comprava um produto por um
preço, a tarde já era outro, quem
era empregado, quando recebia
no final do mês, seu salário estava
totalmente desvalorizado. E, os
comerciantes ainda tinham que tomar cuidado com as fiscalizações,
que apareciam do nada.
P1N – Qual foi a melhor fase
para a economia local?

AS – Acredito que a situação
melhor que eu consigo lembrar
foi há cerca de 20 anos, quando o governo criou cartões de
crédito para a população. Nessa
época aumentou muito o poder
de compra de todos, o problema
é que o próprio governo acabou
criando uma situação que tem
consequências negativas até hoje,
porque nem todos souberam usar
esses créditos. O povo não estava
preparado para essa nova fase.
Por exemplo, a pessoa financiava
facilmente um carro novo, mas de
repente não tinha dinheiro para
abastecer, nem para comprar
pneu e muito menos para pagar
a prestação, e por conta dessas
condições tem gente que ainda
enfrenta as conseqüência até hoje.
O reflexo negativo ainda pode ser
sentido.

P1N – Hoje, em 2020, a
infraestrutura do município está
como o senhor imaginava que
estaria quando deu início ao seu
primeiro mandato, em 1982?

P1N – O senhor já acompanhou a gestão de vários prefeitos
em Castro, o que diria do trabalho
de cada um deles?

AS – Não. Um exemplo simples, hoje você encontra a maioria
dos funcionários da Prefeitura
usando uniforme, naquele tempo
você não diferenciava um funcionário público de outra pessoa.
As estradas também mudaram
muito, ainda é preciso melhorar
bastante, e sabemos que não há
recursos para resolver todos os
problemas relacionados às estra-

AS - Rivadávia Menarim: uma
das principais preocupações dele
foram as estradas, além disso,
também construiu o Hospital
Anna Fiorillo Menarim e fez vários
ginásios de esportes e canchas
cobertas, inclusive o Pagnacco.
Ele tinha um sonho de fazer daquilo um projeto onde funcionaria
uma escola e um ginásio, para que
os alunos pudessem passar o dia

todo ali.
AS - Reinaldo Cardoso criou
o transporte escolar, no interior
inclusive, e fez os lagos do Parque Lacustre. Ali no Parque era
um banhado cheio de sapos, a
Rua Mariana Marques era uma
estradinha, e as ruas em volta
alagavam. Das 1.800 moradias
populares de Castro, acredito
que umas 1.500 foram construídas nas gestões dele.
AS - Claudioni Braga era
muito voltado para o meio rural
e às estradas. Ele entendia bem
e era profissional dessa área, tem
um pouco de moradias que ele
fez na Vila Santa Cruz também,
e alguns asfaltos, que duram até
hoje, quer dizer, de muita qualidade, mas seu foco sempre era
mais as estradas mesmo.
AS - Moacyr Fadel é voltado
muito para as coisas que o povo
quer, pontuais. O que ele tem
feito bastante agora nos últimos
tempos são os asfaltos, lógico
que tem um empréstimo muito
grande que foi feito, e que ele
está fazendo o asfalto em parte
com esse dinheiro, não tem nada
de diferente nisso.
P1N – Do que Castro precisa
agora para se desenvolver de
forma sustentável e segura?

AS – Ouvimos muito falar na
trazida de mais indústrias, mas
para isso precisamos de matériaprima, e a matéria-prima produzida aqui está sendo industrializada,
o leite, o milho, entre outras. Eu
entendo que tem que investir mais
no que nós já temos, naquilo que
o município já oferece, através
da melhoria na infraestrutura,
para aumentar a exploração. Por
exemplo, se o governo investe
em estrada, o produtor rural faz
a parte dele, gerando emprego e
renda, ou seja, tem que investir
no que é nosso.
P1N – O senhor também
acompanhou diversas mudanças
climáticas, e viu muitas conseqüências da exploração que o
homem faz da natureza, inclusive
em Castro. Na sua opinião, o
município cuida adequadamente
do meio ambiente?

AS – Como referência de
meio ambiente vamos citar o nosso Rio Iapó. Há muito tempo não
vemos mais enchentes grandes do
Rio, apesar de que vem chovendo
menos, mas tudo indica que não
ocorrem mais enchentes porque
não existem mais banhados, ou
seja, foram feitas muitas valetas
às margens do Rio, e isso fez
com que enxugasse grande parte
do Iapó, consequentemente, os
peixes estão desaparecendo, nem
a Piracema não está ocorrendo

mais corretamente, se não enche
o Rio, o peixe não sobe, algumas
espécies nem são encontradas
mais aqui, no fim, há um grande
desequilíbrio, então, não estamos
cuidando tão bem.
P1N – O senhor também foi
professor de Geografia e História
e passou uma década e meia nas
salas de aula. Como o senhor vê
a educação em Castro hoje?

AS – Eu penso que nessa área
deveria haver mais investimento
do governo, principalmente em
mais professores, e dar mais
condições a eles, além de mais
investimentos na escola como um
todo. É impossível fazer uma aula
de qualidade em uma sala com
quarenta alunos ou mais e eu vejo
que existem muitos alunos para
poucas salas, um sonho é que
cada sala tivesse até 25 alunos,
e melhor ainda, se os alunos pudessem ficar o dia todo na escola
para aprenderem também a lidar
com artes, por exemplo, para
descobrir vocações, se pensarmos, isso é um investimento dos
governos na população, ainda há
muito o que melhorar.
P1N – Ao seu lado na Câmara de Vereadores estão uma
única mulher, que é a presidente
da Casa, vereadores jovens, e
vereadores já bastante experientes e que já ocuparam aquelas
cadeiras em outros anos. Como
o senhor avalia o atual grupo de
vereadores da Câmara Municipal
de Castro?

AS – Na Câmara hoje nós
temos alguns bem maduros, temos
os jovens e os intermediários,
eu vejo, no sentido geral, muita
vontade de alcançar o melhor para
todos. A nossa função principal enquanto vereadores é acompanhar o
trabalho que faz o prefeito, falando
de outra maneira, seriamos os
fiscais da gestão do prefeito, e não
podemos fazer nada que aumente
despesas ou que diminua receita,
porém, nós somos bastante cobrados do povo por conta disso. Nós
podemos indicar, requerer, fazer
projetos, mas quem executa de
fato é o Executivo, nesse sentido
há muito boa vontade.
P1N – O que esperar de Castro para os próximos anos?

AS – Eu acredito e penso que
tudo deve melhorar, porque hoje a
tecnologia não tem fronteiras, e se
nós temos aqui produção e gente
que se dedica, a cidade vai crescer
sem barreiras, se compararmos
Castro com o que era 20 anos
atrás, e tudo o que já melhorou,
podemos acreditar que ainda
vamos conquistar muita coisa. A
nossa cidade é a melhor do mundo, temos de tudo, e podemos
melhorar, depende só de nós.
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Castro é 1º na produção nacional de leite
Paraná é
vice-líder e
só perde para
Minas Gerais

Divulgação

e produtores, mas para o Brasil
e o mundo". Entende Rabber
que "para muitos a Agroleite
pode ser apenas uma exposição,
para nós a feira é um divisor
de tecnologia, pois contamos
com as melhores empresas e
melhores tecnologias. Por isso,
temos essa essência de produzir,
buscar e fazer sempre o melhor”,
continuou Ronald.

Luciana Westphal
Especial Página Um News

Um presente comemorado
todos os anos, a base de muito
suor, é o ranking que coloca Castro como o maior do país na produção de leite. De acordo com a
Pesquisa da Pecuária Municipal
(PPM), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
a Capital Nacional do Leite produziu em 2018 o total de 292
milhões de litros de leite.
A produção castrense fez
com que o Estado passasse de
terceiro para segundo maior
produtor de leite do Brasil,
com 4,4 bilhões de litros produzidos. Conforme pesquisa
mais recente, divulgada no ano
ano passado, o líder nacional
é o estado de Minas Gerais,
que cresceu 1% e produziu 8,9
bilhões de litros e, em terceiro
lugar, está o Rio Grande do Sul,
com 4,2 bilhões de litros de leite

devido a força que a Cooperativa
Castrolanda possui no setor leiteiro, característica que vem de
muitos anos de trabalho, inclusive é precursora, as tecnologias
e condições da cadeia utilizadas
em Castro proporcionam que
a cidade ocupe esse lugar de
destaque.
“Aqui ninguém produz leite
olhando somente para os lucros.

Todos temos a consciência de
produzir e cuidar de toda a cadeia, de observar os animais, os
colaboradores, meio ambiente e
principalmente a ambiência para
os animais”, descreveu o produtor, lembrando também sobre a
Agroleite, que acontece todo ano
na cidade e que no seu ponto de
vista é um divisor de tecnologia,
não somente para os castrenses

Temer sancionou
O presidente Michel Temer
sancionou uma lei federal que
conferiu a Castro, o título de
Capital Nacional do Leite. O
ato foi publicado no Diário
Oficial da União em dezembro
de 2017. Na época, a cidade
já era a maior produtora paranaense de leite e já liderava
também em produtividade, de
acordo com informações do
Sistema Ocepar.
Segundo os números do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
produção total do município
chegou a 255 milhões de litros,
o que corresponde a 5,39% do
total estadual, com produtividade média de 7.478 litros de
leite por vaca ao ano.

leite”, diz.
Na comparação com 2018,
quando o Estado ocupava a terceira posição no ranking brasileiro, a
produção paranaense teve queda
de quase 1%. Já a produção do
Rio Grande do Sul caiu cerca de
3%. Por outro lado, com relação

à produtividade, o Paraná cresceu
3%. Carambeí e Castro, por exemplo, produzem quatro vezes mais
do que a média brasileira, que é de
dois mil litros ao ano por animal
– os dois municípios paranaenses
produzem, respectivamente, 9 mil
litros e 8, 3 mil litros por vaca

ao ano.
“No Paraná, que possui 1,4
milhão de cabeças de gado leiteiro,
a produtividade por animal é de
3,2 mil litros ao ano. Junto aos
demais estados do Sul, o Paraná
tem as maiores produtividades do
Brasil”, concluiu o secretário.

Sul do Brasil é consolidado como a ‘Meca’ do leite

produzidos.
No quesito cidades, Castro
chega a superar Patos de Minas
(MG), produtor de 193 milhões
de litros, quase 100 milhões
a menos. A vizinha Carambeí
também é destaque e alcança a
terceira colocação nacional, com
180 milhões de litros.
Para o agropecuarista e produtor de leite, Ronald Rabbers,

Polo de proteínas
Em entrevista para o site
oficial do Estado, o secretário
estadual da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto Ortigara, enfatizou que os números do
IBGE confirmam o esforço dos
produtores paranaenses e consolidam o Paraná como grande polo

produtor de proteínas animais.
“Produzimos no ano passado 5,6
milhões de toneladas de carne
e 4,4 bilhões de litros de leite,
voltando a ocupar a segunda
posição no ranking nacional,
mas também consolidando o
sul do Brasil como a ‘Meca’ do

festa do peão de boiadeiro

Castro elege majestades e Garota Country
Divulgação / Christian Christophoro

Luciana Westphal
Especial Página Um News
Castro conheceu na noite de
sábado (14) a Rainha do Rodeio
da 3ª Festa do Peão de Boiadeiro
de Castro, que aconteceria em comemoração ao aniversário de 316
anos da cidade, mas foi adiada devido a pandemia do coronavírus.
A candidata Antonielly Bachmann
conquistou os jurados e garantiu
o título, além do direito de representar a cidade no evento que nao
tem data para acontecer.
Mais do que a beleza, os
oito jurados avaliaram quesitos
como postura, elegância, estilo
e simpatia, assim como plástica
corporal, desenvoltura e capacidade de comunicação.
“Representarei o título de
Rainha do Rodeio da 3° Festa

Divulgação / Christian Christophoro

Mais do que a beleza, os jurados, avaliaram quesitos
como postura, elegância, estilo e simpatia
do Peão de Boiadeiro de Castro
com muito orgulho, honra e dedicação. Jamais esquecerei esse
momento mágico. Obrigada a

todos que apostaram em mim”,
disse a rainha Antonielly.
Além da Rainha do Rodeio,
outras cinco premiações foram

Vencedora Antonielly
realizadas. O título de primeira princesa ficou com Isabella
Canha Lima; segunda princesa

para Juliane Emily de Matos;
madrinha dos peões, Francine
Rodrigues dos Santos e a preferida dos internautas, Juliane
Emily de Matos, que alcançou
o título de Garota Country.
O concurso foi disputado
por 16 jovens castrenses
e agradou a expectativa da
organização. “Estamos satisfeitos com o interesse das
jovens que se inscreveram
para o concurso. O evento
foi um sucesso”, descreveu
um representante da organização.
Para concorrer no concurso era preciso residir no
município e ter entre 18 e 30
anos completos até a data da
inscrição. Todas as escolhidas foram presenteadas pelos
patrocinadores do concurso.

Amandio Kraemer Neto

