Carambeí
Diretor / Editor: Sandro Adriano Carrilho

Castro-PR, Quinta-feira, 13 de Dezembro * Ano XXIx *

ESPECIAL Carambeí

www.paginaum.com

A sua história
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Em 13 de Dezembro de 1995 Carambeí ganhava
independência ao se emancipar de Castro

Após mais de duas décadas, Prefeitura de Carambeí
irá construir sua sede própria

Maior projeto habitacional, Carambeí entrega no
primeiro semestre de 2019 as primeiras das 154 casas
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A cidade de Carambeí está
atribuída à colonização europeia, principalmente a forte
presença da cultura holandesa
no município. Nesta quinta-feira (13), Carambeí comemora
23 anos da sua emancipação
político-administrativa e desde
então a cidade reconhece a sua
história como parte primordial
e essencial para seu avanço.
O início da colonização
de Carambeí se deu devido
à construção da estrada de
ferro feita pela Brazil Railway
Company (BRC), empresa
americana que recebeu como
forma de pagamento pela
estrada de ferro um número
significativo de terras. A BRC
colocou a disposição dos colonos imigrantes europeus essas
terras, dando abertura para o
processo de colonização em
Carambeí. De acordo com o
historiador, Luiz Carlos Iung,
em 1911 o primeiro imigrante
holandês a assinar o contrato
de colonização com a BRC foi
o Sr. Leendert Verschoor, em
um local chamado Vilarejo Carambehy, e mais tarde criaria
a Cooperativa Batavo. “A chegada dos inúmeros imigrantes,
na condição de colonos, proporcionaram o fortalecimento,
expansão e diversificação da
agropecuária, além da maior
fixação do homem ao campo“
destaca Iung.
Emancipação municipal
O território atual do município de Carambeí estava, anteriormente, atrelado às cidades
de Castro e Ponta Grossa e a
sua formação administrativa
foi um processo metamorfósico. Em 1966, através da Lei
Estadual nº 5409, de 20 de
outubro, a Vila de Carambeí
tornou-se distrito do Município
de Castro. Devido a atividade
rural intensa e as cooperativas
existentes, o distrito estava em
desenvolvimento pleno, e assim
começaram a surgir reivindicações por parte da população
a respeito da separação do
município de Castro do distrito
de Carambeí. Segundo Iung,
em 1987 tramitou na Assembleia Legislativa o primeiro
processo de emancipação de
Carambeí.
O município de Carambeí
foi criado em 1990, através
da assinatura da Lei Estadual
nº 9350, entretanto Castro
conseguiu segurar temporariamente o processo de emancipação. O processo voltou
a tramitar com o deputado
Aníbal Khury, porém Castro
foi contra a separação.
Formou-se, então, uma comissão para planejar e traçar
os limites do território de Ca-

“

Castro não ficou
contente com a
ideia da divisão
devido à
arrecadação
significativa
que o município
tinha com a
forte indústria
das cooperativas.
Havia oposição
e interesses
políticos na
não separação
do território

rambeí e a partir das decisões
ali tomadas estaria traçado
o mapa do município. O engenheiro agrônomo, Ricardo
Biersteker, participou da comissão e explica que Carambeí
foi constituída através de áreas
desmembradas das cidades de
Ponta Grossa e Castro. A contribuição por parte de Ponta
Grossa ao novo município foi
o atual bairro Boqueirão, que
já estava habitado por pessoas
envolvidas com a comunidade
e com as cooperativas, e se
encontrava distante da zona
urbana de Ponta Grossa.
Entretanto, com a cidade de
Castro continuaram a haver
desavenças. “Castro não ficou contente com a ideia da
divisão devido à arrecadação
significativa que o município
tinha com a forte indústria das
cooperativas. Havia oposição
e interesses políticos na não
separação do território”,
relata Biersteker. Carambeí
herdou de Castro as localidades do bairro Catanduvas
e uma parcela do centro de
Carambeí, que já faziam parte
do distrito de Carambeí
O deputado Aníbal Khury,
em outubro de 1995, altera a
Lei Estadual nº 9350 e faz o
Projeto de Lei 383/95, onde
cria o município de Carambeí
com as divisas atuais. A partir
da aprovação da população,
é sancionada a fundação do
Município de Carambeí em 13
de dezembro de 1995.
Divisões administrativas
Após a emancipação de
Carambeí, foram realizadas

as primeiras eleições para
prefeito, vice-prefeito e vereadores do novo município
em 1996, e no ano de 1997
foi feita a tomada de posse
dos cargos dirigentes. Com
a chegada dos governantes
na localidade, foram abertos
dois Decretos Municipais,
onde colocavam à disposição de Carambeí servidores
públicos, e que os mesmos
tinham o direito de escolha
por uma ou outra municipalidade. A Procuradora
do município de Carambeí,
Leonice Silveira, esclarece que após os Decretos

foi realizado um Termo de
Convênio para transferência
definitiva dos funcionários,
onde os prefeitos de ambas
as cidades teriam por base a
Lei Municipal de Carambeí
13/97 e Lei Municipal de
Castro 820/97. “O Termo
de Convênio de transferência
definitiva oficializa a mudança dos servidores em diversos setores, como educação,
administração, serventes,
operação de máquinas, pedreiros, motoristas, entre
outros, e contribuiu para
que o município crescesse”
afirma Silveira. A partir de

dados da Assessoria Jurídica
da Prefeitura Municipal de
Carambeí, foram transferidos de Castro para Carambeí 116 servidores públicos
no total.
O auxiliar administrativo,
Edenelson Cordeiro, foi um
dos funcionários que passou
da Secretaria Municipal de
Administração de Castro
para a Sub-Prefeitura de Carambeí há 21 anos e comenta
as vantagens da transferência. “Como eu já morava e
trabalhava em Carambeí,
escolhi continuar no município. Não era preciso realizar outro concurso para a
vaga, somente desempenhar
a mesma função que estava
exercendo anteriormente,
isso fez com que eu optasse
pela transferência. No meu
caso o salário compensou e
comecei a ganhar melhor,
por isso foi uma boa opção”,
declara Cordeiro.
A cidade de Ponta Grossa
também precisou transferir
funcionários do poder público
para Carambeí, através da
realização de um Ofício, a
fim de regularizar a situação
dos servidores que prestavam
serviços ao município na localidade do bairro Boqueirão.
No total, foram cinco servidores que migraram de Ponta
Grossa para Carambeí.
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Delícia de dar água na boca
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Estande de Carambeí em Gramado

Prefeito Blum é um dos maiores incentivadores

PIB NA ÁREA DO TURISMO

Carambeí quer título
de 'Cidade das Tortas'
Referência pela
gastronomia
nasceu com as
donas de casas
que produziam
tortas e
doces para
suas famílias
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Aline Spinassi
Especial para Página Um
Um dos maiores atrativos
conquistados pela cidade de
Carambeí está ligado à gastronomia, a ponto de já ser
conhecida nos Campos Gerais
como ‘Cidade das Tortas’,
título esse que vem ganhando
força dentro e fora da cidade.
O turismo do município
cresce a passos largos em

Festival de Tortas sempre foi uma atração a mais de Carambeí

torno da cultura gastronômica, e nos sabores únicos que
só os estabelecimentos locais oferecem. Este processo
transformador de um pequeno
município para um pólo em-

preendedor de referência pela
gastronomia nasce com donas
de casa, que produziam tortas
e bolos para suas famílias.
Estas mulheres viram ali a
oportunidade de negócio e

uma forma de melhorar a renda familiar, para então intensificar a produção desses doces.
Com isso, surgiu o Festival
de Tortas em 2010, que deu
abertura para que as torteiras
locais pudessem expor seus
trabalhos em um evento de
grande público. No ano de
2018 o Festival de Tortas
completou sua sexta edição e
reuniu um público aproximado
de 10,5 mil pessoas.
Diego Wolf é proprietário
do Tortas Wolf, estabelecimento que se consolidou
através do Festival de Tortas
e atualmente é um dos locais
mais procurados no município
devido as suas iguarias. O
proprietário se sente otimista
com relação ao crescimento
do turismo na cidade, que movimenta o negócio, entretanto,
diz que é preciso encontrar
uma forma para que o Festival das Tortas, por exemplo,
não pese tanto para os estabelecimentos, que acabam
arcando com todo o custo.
“Vejo por nós do Tortas Wolf,
que somos pequenos ainda,
estamos em crescimento, mas
não conseguimos assumir o
custo de uma participação de
um evento fora do estado ou
uma publicidade que seja”,
explica Wolf.
Combinação
A movimentação no município de Carambeí se dá cada
vez mais pela combinação
entre turismo e gastronomia,
onde um sustenta o outro para
que haja mais alternativas
para o crescimento econômico e turístico da cidade.
A Prefeitura Municipal de
Carambeí tem buscado formas de expandir o turismo
carambeiense, como aconteceu com sua participação na
Feira Internacional de Turismo
(FESTURIS). A secretária
Municipal de Desenvolvimento, Aline Valer Macedo,
avalia a participação na feira
internacional como essencial
para a divulgação do municí-

pio para que ele possa crescer
ainda mais. “Percebe-se que
recebemos poucos visitantes
de fora do Paraná e região, e
participar do FESTURIS foi
uma oportunidade de mostrar
Carambeí como um destino
tanto gastronômico quanto
histórico, para que o número
de turistas cresça ainda mais”,
conta Aline.
Um dos estabelecimentos
reconhecidos também pela
culinária é o Parque Histórico de Carambeí (PHC).
Além de ter o maior museu
a céu aberto do Brasil, o
PHC revela a preservação da
cultura alimentar dos povos
formadores do município
como parte fundamental dessa
valorização histórica e cultural, tendo nas tortas o seu
principal produto turístico.
“Carambeí é considerada uma
terra de imigrantes e um de
seus legados é a valorização
de suas culturas culinárias,
sendo na confeitaria e na
prática de confecção de tortas
o seu expoente mais expressivo”, afirma Felipe Pedroso,
historiador e coordenador
cultural do Parque Histórico
de Carambeí, pesquisador da
história da alimentação.
Avançar mais
Carambeí tem se desenvolvido em torno da sua história
e gastronomia e conseguiu
alcançar o título de “Cidade
das Tortas” na região. Contudo, é necessário expandir
ainda mais este crescimento,
buscando novas alternativas
dentro do município como
um todo. “É necessário que o
município fortaleça o ramo da
hotelaria para que intensifique
o turismo. Estamos modificando nosso planejamento
para o ano que vem para
trabalharmos na proximidade
com os hotéis”, descreve
Aline. Através do aumento do
número de hotéis será possível intensificar o turismo em
Carambeí, e assim fortalecer
também a rota das tortas no
município.

“

Carambeí é
considerada
uma terra de
imigrantes e
um de seus
legados é a
valorização de
suas culturas
culinárias
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PARQUE HISTÓRICO DE CARAMBEÍ

A memória da imigração

Parque
Histórico de
Carambeí é o
maior museu
de tipologia
histórica do
Brasil
Ismael de Freitas
Especial para Página Um
O Parque Histórico de Carambeí é a concretização do
sonho de uma comunidade de
preservar a memória das etnias
que formaram o município.
Desde o início da ocupação do
território, o apreço pela história
dos imigrantes e o desejo de
ter um lugar específico para
visitação se mostraram muito
intensos.
É o que relata o historiador
Felipe Pedroso, coordenador
cultural do Museu Histórico.
“Desde que os imigrantes
chegaram, havia o desejo de
preservar sua memória, uma
questão mesmo de identidade
dos novos habitantes. Isso é
perceptível nas comemorações
de aniversário da vinda deles ao
Brasil. Logo aos 25 anos de sua
chegada, houve desfile cívico
mostrando a atuação deles aqui

com encenações alegóricas com
pessoas em carroças e montadas a cavalo. Isso já mostra sua
tradição memorialista”.
É desse esforço de preservação que surge a ideia de montar
um museu. Em 1986, as coisas
começaram a se tornar mais
palpáveis, quando da comemoração dos 75 anos da imigração.
Naquele ano foi lançado o livro
de Hendrick Adrianes Kooy, tido
hoje como a memória oficial de
Carambeí, juntamente com um
grande desfile onde houve a
encenação precursora do que é
o Parque hoje.
Na ocasião, tudo foi montado na Praça 4 de Abril, a Praça
do Moinho, e nesse local se
repetiram as festividades comemorativas dos anos posteriores.
É a partir daí que a comunidade
começa a coleta do acervo e a
procura por um local adequado
para o museu, o que ocorre
efetivamente em 2001. “Nesse
momento, foi comprada a atual
Casa da Memória, construção
muito significativa porque foi a
primeira estrebaria de alvenaria
da região”, relata Pedroso.
Inspiração
A ideia da montagem do
museu foi trazida por Dick de
Geus, após uma de suas viagens
ao Canadá, quando visitou um
museu da imigração ucraniana

naquele país. Depois disso, uma
maquete do Parque Histórico
foi montada dentro da Casa da
Memória, projeto que foi concretizado em 2011, coincidindo
com o aniversário de 100 anos
da imigração em Carambeí.
Nesse ano foi inaugurada
a segunda ala do complexo
museal do parque, que é a
Vila Histórica, que retrata a
vida cotidiana dos imigrantes
no início do século 20, com as
reproduções arquitetônicas da
atuação deles aqui.
“Em 2015, vai surgir o
parque das águas, a terceira
ala museal, reprodução de um
parque ambiental holandez,
inspirado no estilo de Zaanse
Schans, que retrata as questões hidráulicas da Holanda,
o controle do fluxo das águas,
questão cultural muito forte lá
porque o país está abaixo do
nível do mar. Isso vai além da
imigração, pois mostra a identidade neerlandesa de origem”,
explica o historiador.
Relevância Nacional
O Parque Histórico de Carambeí é o maior museu de
tipologia histórica do Brasil
e apesar de ser inaugurado
muito recentemente, já ocupa
posição de destaque, sendo o
segundo mais visitado do Paraná, atrás apenas do Museu

Oscar Niemeyer, em Curitiba.
Também está entre os cinco
mais procurados do Sul do
país e ocupa a 64ª posição no
ranking nacional.
“Em 2017, mais de 122 mil
pessoas visistaram o museu. Até
novembro deste ano, já tivemos
outras 118 mil pessoas, então
nossa expectativa é que a visitação de 2018 supere os números
do ano passado. A procura vem
crescendo gradualmente e acredito que a profissionalização da
equipe, com historiadores e turismólogos tenha colaborado em
grande medida para isso. Desde
2014, criamos uma agenda
cultural forte, com eventos todos
meses, o que dá ao Museu, além
do perfil memorialístico, a opção
de lazer”, diz Pedroso.
Viagem ao passado
Diferente da maioria dos
museus históricos, o Parque tem
a intenção de que as pessoas
vivam uma verdadeira viagem
no tempo. A partir de 2014,
o projeto de museu interativo
foi intensificado. Em diferentes
eventos, os descendentes dos
imigrantes se vestem com roupas típicas da década de 30, do
século 20, e habitam as casas do
museu tranformando o espaço
em história viva.
“Hoje o Parque é responsável pela Festa dos Imigrantes,

realizada anteriormente pela
Prefeitura, mas também são
feitos outros eventos como o
Arraiá do Parque, o Carnaval
no Parque, a Feira Medieval e
toda programação de Natal”,
conta o coordenador Cultural
do Museu.
Ampliação e projetos
futuros
Atualmente, o Parque Histórico ampliou suas pesquisas
em busca de novas fontes com a
intenção de resgatar o máximo
possível da história da imigração. São objeto de trabalho as
etnias formadoras da região,
holandeses, alemães e indonésios, além de portugueses,
poloneses e italianos.
Para o futuro, a adminstração do museu pretende criar
o Centro de Documentação
de Pesquisa e Memória. “É
um projeto que, por suas especificações técnicas ligadas
à arquitetura, demanda uma
grande quantidade de recursos,
por isso ainda não há previsão
para sua inauguração. Mas já
no próximo ano, vamos lançar
um livro sobre a história da
alimentação de Carambeí, que
mostra as práticas culinárias e
as contribuições de cada etnia
para essa cultura, patrimônio
imaterial da cidade”, conta
Pedroso.

Desfile cívico marca aniversário da cidade
Divulgação / Prefeitura de Carambeí
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Neste dia 13 o município
de Carambeí comemora 23
anos e para festejar a data
a Prefeitura de Carambeí
realiza Desfile Cívico, às 9
horas, na Rua Ouro Preto,
com a participação das Escolas municipais, estaduais,
particulares, empresas, secretarias municipais, setores
de segurança, entre outros. O
ato cívico trará os temas meio
ambiente, violência contra a
mulher, direitos humanos,

Desfile em 2017 percorreu a Rua Ouro Preto

educação, cultura da paz, culturas indígenas e afrodescen-

dentes, entre outros.
A secretária Municipal

de Educação e Cultura,
Ana Wieslava, destaca que
a importância do Desfile
Cívico para os estudantes
e toda comunidade está em
repassar valores culturais e
acima de tudo despertar os
valores cívicos. Os temas trabalhados estão relacionados
as atividades desenvolvidas
ao longo do período letivo.
“O Desfile Cívico é a oportunidade de apresentarmos,
de forma lúdica, parte do
aprendizado, desenvolvido.
É principalmente um exer-

cício de cidadania, onde
homenageamos nosso município”, define Wieslava.
De acordo com a organização, o evento contará
com aproximadamente 700
estudantes, de 4 a 17 anos,
que desfilarão junto a representantes dos órgãos
públicos e empresas da cidade. O encerramento será
com a secretaria municipal
de Desenvolvimento e terá
a participação especial do
Parque Histórico de Carambeí.

Carambeí
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Prefeitura de
Carambeí terá
sede própria
Obra
poderá estar
pronta antes
do ﬁnal
de 2020
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Depois de mais de 20
anos de emancipação e de
pagamentos mensais de aluguel, Carambeí terá uma sede
própria para a Prefeitura da
cidade. O prédio ainda vai
começar a ser construído
em janeiro de 2019, após
os prazos de homologação e
assinatura de contrato de licitação. Quanto a conclusão da
obra, a previsão é 24 meses,
mas de acordo com o chefe
de Gabinete da Prefeitura,
Márcio Taques, profissionais

da empresa que venceu o processo licitatório - Primordial
Empreendimento Ltda - afirmaram que há possibilidade
de o edifício ficar pronto antes
do final de 2020.
O custo da obra será de R$
7.288.678,48, e segundo Taques, o investimento irá gerar
economia de até R$ 600 mil ao
ano à administração pública do
município. Atualmente, tanto a
Prefeitura como a maioria das
secretárias municipais funcionam em prédios alugados,
resultando na locação de 15
diferentes imóveis. Por mês,
são pagos cerca de R$ 50
mil de aluguel. Só a locação
do imóvel onde hoje é a Prefeitura, custa R$ 20 mil por
mês aos cofres públicos. A
realidade atual, além de não
ser prática para a população,
que precisa passar por vários
pontos de atendimento quando
necessita de serviços públicos,

Divulgação / Prefeitura de Carambeí

DEPOIS DE MAIS
DUAS DÉCADAS
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o custo para abrigar todas as
unidades ainda é consideravelmente alto.
Para Marcio Taques, a obra
será um marco na história do
município. “Principalmente
pela economia que irá proporcionar, desde a licitação, onde
já começamos economizando,
e por podermos nos livrar dos
alugueis, que são valores altos,
e que após a conclusão do
prédio, podem ser usados em
outras áreas”, destaca.
O prefeito de Carambeí,
Osmar Blum Chinato, também
mencionou a economia que a
obra irá proporcionar para o
município e os benefícios dela
para a comunidade. “É um
passo importante para o município, após a construção, além
de contar com uma estrutura
própria, um prédio amplo e
moderno, vai gerar economia
para os cofres públicos. São
mais de 23 anos pagando

aluguel, esses recursos poderão ser aplicados em benefícios para a comunidade, por
exemplo, saúde e educação”,
avalia.
Sobre o novo prédio
O imóvel do novo Paço
Municipal terá mais de 4,7
mil metros quadrados, e irá
concentrar toda a estrutura
administrativa da Prefeitura,
que hoje funciona em locais
diferentes, e todas as secretarias municipais, com exceção
apenas da pasta da Educação
que atualmente já tem sede
própria. O bairro escolhido
para a construção foi o Jardim
Europa.
Conforme explica Taques,
além de moderno, o prédio
também terá características
que atendem à legislação atual
quanto a práticas de sustentabilidade. “Todo prédio será
adaptado e terá acessibilidade.

A construção vai atender à
padrões sustentáveis para, por
exemplo, utilizar a luz solar
para iluminação, o que gera
economia de energia elétrica.
Como o prédio será todo de
vidro, a entrada de claridade
será controlada, e o aquecimento também ocorre por
meio da luz solar, além disso,
haverá sistema de captação de
água, para uso no próprio imóvel, ou seja, será um edifício
bonito e funcional”, finaliza.
Recursos
A construção do prédio
conta com recursos oriundos
de financiamento junto ao
Paraná Cidade, no valor de
R$ 2 milhões, com contrapartida do município de R$
3.074.360,87, e recursos
estaduais a fundo perdido,
intermediado pelo deputado
estadual Plauto Miró, no valor
de R$ 3 milhões.

Prefeitura investe mais de R$ 6 milhões
para recuperar estrada do Catanduvas
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Os moradores de Carambeí
estão esperançosos com a notícia da recuperação asfáltica de
parte da estrada do Catanduvas.
A demanda pela reconstrução da
via é antiga, afinal, o principal
acesso entre o centro da cidade
e a comunidade de Catanduvas,
além de ser o caminho diário
de muitos usuários, de ter um
tráfego intenso de caminhões,
transporte de madeira e pedras,
ainda é uma das principais vias

de escoamento da produção
agrícola do município.
A estrada, que foi pavimentada no final da década de 90
pelo Governo do Estado, tem
no trecho de seis quilômetros
que receberá pavimentação, (a
partir do início da estrada até
as proximidades da Pedreira
Genaro), a parte mais crítica.
Nesse local serão construídas
a base, a drenagem e pavimentação em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ). O
projeto também prevê largura
de 7,20 metros de pavimento,

Cada decisão que tomamos, sempre
tem um objetivo maior que é a nosso
município. Neste momento de
congraçamento, quero esternar a
minha gratidão a todo cidadão de
bem e desejar parabéns a nossa cidade.

com pontos onde a largura será
maior para dar mais segurança
na trafegabilidade.
A recuperação da estrada foi
iniciada no dia 1º de dezembro.
As primeiras ações estão voltadas para a sinalização da via e
levantamento topográfico. Após,
inicia a demarcação com estacas
para as obras de drenagem.
O investimento na recuperação do trecho é de R$
6.482.811,94, recursos a fundo perdido em parceria com o
Governo do Paraná, através da
Secretaria de Estado de Infraes-

trutura e Logística, e a previsão
para conclusão é de 210 dias.
Recursos
A liberação dos recursos
para a reconstrução da estada
ocorreu em solenidade realizada no mês de maio, quando
a governadora do Paraná,
Cida Borghetti e o secretário
de Estado da Infraestrutura e
Logística, Abelardo Lupion,
assinaram documento, liberando mais de R$ 12 milhões, a
fundo perdido, para o município investir em pavimentação

Neste dia tão especial,
quero agradecer a essa
cidade que tanto nos acolhe
e dividir a minha alegria com
esse povo que se orgulha de
dizer que é carambeiense
Parabéns
pelos 23 anos!

Viva Carambeí!

Vereador Elio
Ratinho (PT)

asfáltica.
Na ocasião também foram
assinadas as ordens de serviço
para o início das obras do Contorno Sul, investimentos de R$
5,3 milhões na pavimentação
de 6,3 quilômetros que ligam
o bairro AFCB a Rodovia PR
151, trecho conhecido como
Estrada do Areião, e a liberação
da pavimentação das Ruas Imbuia, Aroeira, Grevilha, Ébano,
Carnaúba E Otávio Martins, no
Jardim Eldorado, no Residencial
Canaã, com investimentos de
mais de R$ 1,1 milhão.
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Congratulo-me com
todos os carambeienses
neste dia de festa.
A nossa cidade, de
tantas riquezas,
que nos orgulha tanto,
comemora 23 anos
de emancipação.

Parabéns Carambeí!

Vereador Diego
Macedo (PSD)

Vereador Antônio
Joel Cosa (DEM)

Carambeí

154 moradias populares

O sonho da casa própria
Previsão é
que as casas
estejam todas
prontas até
outubro
de 2019
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Com a construção de 154
moradias populares, através
de financiamento do programa
social Minha Casa Minha Vida
e com recursos do Fundo de
Arrendamento Residencial
(FAR), Carambeí entra para
história da região. Primeiro
porque o projeto, ousado aos
olhos de quem analisa, irá tirar
mais de uma centena de famílias de áreas de vulnerabilidade
e risco social, dando-as não
apenas um lar, mas também
condições para uma vida melhor. Além disso, não é comum
a aprovação de financiamentos
desse valor - R$ 11,3 milhões para a construção de moradias
populares para uma cidade com
o porte de Carambeí.
As casas serão destinadas
as famílias com renda mensal
de até R$ 1,8 mil, que se
enquadram nos critérios estabelecidos pelo Ministério das
Cidades (ser a primeira casa
própria e não ter restrição
financeira no nome).
Para o prefeito da cidade,
Osmar Blum Chinato, a im-

Fotos / Divulgação

Luana Dias
Especial para Página Um

Residencial Jardim Novo Horizonte

portância do projeto está na
oportunidade de oferecer um
lar de qualidade a uma parte
da população que até então, ou
vivia em locais de risco, ou pagava aluguel. “Além de esse ser
o maior projeto de habitação
da história de Carambeí, ainda
representa a oportunidade de
muitas pessoas terem sua casa
própria, e com toda infraestrutura necessária disponível, o
que traz muito mais dignidade
e qualidade de vida aos beneficiados, e isso nos dá imensa
alegria, afinal é um projeto pelo
qual lutávamos desde o ano de
2013”, destacou.
De acordo com informações da Prefeitura da cidade,
aproximadamente mil famílias integram o cadastro do
Departamento de Habitação.
Para a seleção das que serão
contempladas com as novas
casas, a documentação dos
cadastros foi entregue a Caixa

Residencial Jardim Eldorado

Econômica Federal, que é a
responsável pelo processo.
A Caixa analisará a documentação e selecionará as
famílias a serem beneficiadas,
que necessariamente precisam estar enquadradas nos
critérios estabelecidos pelo
Ministério das Cidades. Como
certamente a lista de possíveis
beneficiários irá ultrapassar o
número de casas disponíveis,
posteriormente será realizado um sorteio, pela própria
Caixa.
Contrato e obra
O contrato para a construção das moradias foi assinado
pelo prefeito de Carambeí no
dia 8 de fevereiro deste ano,
e, no mesmo mês, o gestor e
seu vice, Leon Larocca, o presidente da Cohapar, Abelardo
Lupion e o superintendente
da Caixa Econômica Federal/
Regional Ponta Grossa, Adria-

no Rezende, oficializaram o
lançamento da construção das
moradias. Já em meados do
mês de março foram iniciadas as obras, pelo Jardim EL
Dorado. A previsão é que as
casas sejam todas concluídas
até em outubro de 2019.
As moradias estão sendo
edificadas em três diferentes
bairros. No Jardim Eldorado
serão 44 moradias sobrepostas e duas unidades térreas,
no Jardim Cidade Nova terão
56 sobrepostas e 3 moradias
térreas e no jardim Novo Horizonte serão 40 sobrepostas
e 9 unidades térreas.
As construções serão no
sistema de casas sobrepostas,
com edificações compostas
de 4 unidades habitacionais
em dois pavimentos, térreo e
superior, com 45m² cada, sendo duas por pavimento. Além
das unidades sobrepostas, que
são a grande maioria, haverá

unidades térreas com 42m².
O projeto também engloba
toda infraestrutura, inclusive
pavimentação e área de lazer
com parquinho.
O sistema de concretagem
de paredes empregado na
construção das moradias apresenta vantagens em relação
a convencional de tijolos. A
maior delas é a velocidade,
cerca de 50% do tempo da
construção convencional e
também a economia das despesas com canteiro de obras,
além de proporcionar melhor
acabamento nas paredes.
O investimento é resultado
de uma parceria entre Prefeitura Municipal, Companhia de
Habitação do Paraná (Cohapar), Caixa Econômica Federal
e Ministério das Cidades. O
deputado federal Sandro Alex
também auxiliou na viabilização
de recursos para a construção
das moradias.

