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A infraestrutura como legado
Vista aérea do Jardim Bela Vista III (esquerda) e Jardim Eldorado: melhorias com pavimentação mudaram a vida dos moradores
Divulgação / Emerson Teixeira

Em pouco
mais de
cinco anos,
administração
municipal
investiu em
torno de
R$ 10,7 mi

CHUVA DE GRANIZO

Carambeí se ergueu após
6.120 pessoas atingidas

Helcio Kovaleski
Especial para Página Um News
Há um velho pensamento forjado no senso comum
do universo político de que o
administrador público evita
realizar obras de infraestrutura
urbana porque, por se tratar
de serviços que causam muitos
transtornos à população, elas
não seriam garantia de votos
na próxima eleição. Um senso
comum, de resto, bastante
casuísta e, por que não dizer,
fisiológico. Exatamente por ter
essa conotação pejorativa, não
significa que “senso comum”
seja o mesmo que “consenso”.
Se a primeira expressão denota
um tipo de pensamento único,
que nem sempre demonstra uma
concordância geral, a segunda
palavra sugere diversidade de
opiniões e uma aceitação mais
democrática, por parte da população, de alguma ação do Poder
Executivo.
Pois bem. Foi apostando
no consenso que a atual Administração Pública de Carambeí
resolveu eleger um foco de ação,
no contexto das obras públicas,
na tentativa de suprir o que
ela considera um “déficit” na
cidade: a falta de pavimentação
em muitas ruas do perímetro urbano. Por esse motivo, resolveu
investir pesado na pavimentação
de vias cujos moradores há
tempos vinham sofrendo com
buracos, dificuldade de escoamento das águas pluviais e falta
de rede de esgoto.
Levantamento feito pela Secretaria Municipal de Planejamento, mostra que, entre 2014
e 2018, foram investidos mais
de R$ 10,7 milhões na pavimentação de ruas no Jardim Eldorado, no Jardim Bela Vista III e
na Rua das Águas Marinhas. Ao
todo, foram pouco mais de 72,2
mil m² de vias pavimentadas –
ou 9 km lineares. Os serviços
da Prefeitura incluíram, além
da pavimentação, drenagem,
saneamento básico (redes de
água e esgoto), calçadas (90%
delas com equipamentos e dispositivos de mobilidade urbana)
e instalação de luz.
Outra novidade no setor de
desenvolvimento urbano será a
entrega de 154 casas populares,

Unidades habitacionais no Jardim Eldorado: entrega será no início de 2020
prevista para o início do próximo
ano. De acordo com o secretário
municipal de Planejamento e
Urbanismo, Dennis Verschoor,
essas unidades habitacionais foram financiadas através do Fundo
de Arrendamento Residencial
(FAR), da Caixa. Conforme o
site do banco (caixa.gor.br),
trata-se de um fundo financeiro
de natureza privada, com prazo indeterminado de duração,
regido pela Lei 10.188, de 12
de fevereiro de 2001 e pelo
seu Regulamento, cujo objetivo
é prover recursos ao Programa
de Arrendamento Residencial
(PAR) e ao Programa Minha
Casa Minha Vida (PMCMV)
“para realização de investimentos
no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, edificação
de equipamentos de educação,
saúde e outros complementares
à habitação”. Ainda segundo
Verschoor, mais de mil famílias
tiveram seus cadastros encaminhados à Caixa.
O maior resultado disso é
que, de quebra, além dos benefícios óbvios aos moradores dessas vilas, a cidade vem se capacitando para atrair investimentos
privados. “Foi um trabalho para
resolver um passivo de gestões
anteriores e que resultou de
um esforço por parte da Administração visando a melhoria
da vida das pessoas”, explica
Verschoor. “A partir de agora,
com as melhorias que fizemos
no setor do desenvolvimento
urbano, quem for administrar o
município vai poder investir em
outras frentes, como resolver
o turismo local, as questões
relacionadas ao meio ambiente,
a educação, a saúde e a mobilidade urbana. Vai, por exemplo,
poder planejar outros modelos
de mobilidade”, avalia.
Lombadas
A reportagem do Página Um
foi ao Jardim Elorado e entrevis-

tou três moradores. Nessa vila,
as obras de pavimentação foram
realizadas em 2017.
Para os três entrevistados,
ter asfalto e outros benefícios
em suas ruas foi um fato que
mudou radicalmente suas rotinas. No entanto, dois dos
entrevistados reclamaram que
as ruas onde moram precisam
de uma lombada para amenizar a
velocidade com que automóveis
passam pelas vias.
“Antes da pavimentação, estava horrível, tinha muito buraco. Meu marido é caminhoneiro
e estacionava o caminhão perto
de casa. Mas, quando chovia, tinha que tirar com trator”, conta
Dirce do Rocio Santos, 49 anos,
dona de casa, moradora da rua
Marfim há seis anos. Na residência, moram ela, o marido e
a filha de 22 anos. “Agora, ficou
tudo bem, só que precisamos
de uma lombada mais pra cima,
porque o pessoal vem embalado
e é muito perigoso”, observa.
A mesma reclamação fez
Francisco Manoel Afonso, o
Chicão, 56 anos, autônomo,
que mora há 13 anos com a
mulher e o filho de 15 anos
na esquina das ruas Palmeira
e Calêndula. “Antes, só havia
buraco. Pra sair com o carro,
a gente tinha que pisar na
lama. Hoje está ótimo”, relata.
“Mas também precisamos de
uma lombada, porque já deu
acidente grave, aqui na esquina,
inclusive com fratura na perna”,
afirma.
Nilson Marcondes Leal, 40
anos, motorista de ônibus, é
casado, tem dois filhos e mora
há quatro anos na rua Jacarandá.
Segundo ele, antes da pavimentação, “era uma buraqueira”. “A
gente tinha que deixar o carro ou
o ônibus mais pra cima. Era um
problema sempre, não só quando chovia”, conta. “Agora, está
100%. Já dá até pra parar o carro
e o ônibus perto de casa”, diz.

Obras de
infraestrutura
são registradas
por estatuto
O secretário de Planejamento
e Urbanismo de Carambeí, Dennis
Verschoor, explica que as obras de
infraestrutura que vêm sendo realizadas na cidade estão de acordo
com o que preconiza o Estatuto da
Cidade – Lei Federal 10.257, de 10
de julho de 2001, “que estabelece
diretrizes gerais da política urbana
e dá outras providências”. Essa lei
regulamenta os artigos 182 e 183
da Constituição Federal.
O artigo 182 prevê que “a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais
da cidade e garantir o bem-estar de
seus habitantes. Especificamente o
parágrafo 1º desse artigo diz respeito diretamente ao município de Carambeí: “O plano diretor, aprovado
pela Câmara Municipal, obrigatório
para cidades com mais de vinte mil
habitantes, é o instrumento básico
da política de desenvolvimento e
de expansão urbana”. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), foi somente em
2013 que o município passou a ter
mais de 20 mil habitantes: 20.863.
A estimativa para este ano é de
23.415 pessoas.
Ocorre que antes disso, em
2008, a cidade já havia sido contemplada com um Plano Diretor. Isso
porque a Lei Estadual 15.229, de
25 de julho de 2006, que “dispõe
sobre normas para execução do
sistema das diretrizes e bases do
planejamento e desenvolvimento
estadual, nos termos do art. 141, da
Constituição Estadual”, obrigou todos os 399 municípios paranaenses
a criarem seus planos diretores para
se tornarem aptos a receber verbas
do governo do estado.

Carambeí se ergueu com
muito valentia, e união de
esforços, após ser assolada
por temporais, com granizo e
rajadas de vento, no mês de
setembro, deixando estragos
em várias cidades dos Campos
Gerais. Na ocasião, segundo
o coordenador do Posto de
Bombeiros Comunitários de
Carambeí, sargento Francisco
de Assis Rutes, cerca de duas
mil famílias foram diretamente
atingidas, somando 6.120
pessoas [(informações atualizadas na tarde de sexta-feira
(20)]. O problema maior foi
o destelhamento das casas,
devido à queda de granizo, o
que deixou 21 famílias desabrigadas (que foram para o abrigo
provisório) e 112 famílias desalojadas (que foram para casa
de amigos e parentes).
Entenda o caso
Era por volta das 20 horas
de quarta-feira (18) quando a
Defesa Civil de Carambeí foi
acionada pelos moradores,
que pediam ajuda, bastante
assustados com a situação.
“As pessoas estavam bastante
desesperadas por causa do
ocorrido, alguns perderam
tudo devido às telhas quebradas, estavam amedrontados, o
que é normal, nessas situações
de calamidade as pessoas entram em pânico”, destacou o
sargento Rutes. Desde então,
e até na tarde de sexta-feira
(19), o ritmo de trabalho era
intenso.
Na noite em que ocorreram os temporais, foram
atendidas inúmeras famílias,
com a distribuição de lonas,
para ajudar na proteção de
móveis e utensílios domésticos, em alguns casos, a
própria cobertura da casa.
Também foram iniciados os
cadastros das famílias, para
posteriores doações, e houve
o encaminhamento geral dos
trabalhos. “Num primeiro momento nós organizamos o pessoal que estava aqui, muitas
pessoas vieram para informar
os estragos e para pedir ajuda,
demos início ao cadastramento deles, entregamos lonas e
fizemos algumas visitas, para
deixar lona em pontos onde
houve destelhamento, e para
verificar possíveis situações de
risco” explica Rutes.
Na quinta-feira (19),
os integrantes do Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil do

município, juntamente com
os voluntários, deram continuidade aos trabalhos. Até
no final da tarde haviam sido
distribuídos 75 rolos de lona
de 100 metros cada, o que
segundo informações, atenderia cerca de 750 famílias.
Também foi cadastrado um
número grande de famílias,
tanto para a entrega imediata
de lona e de outros donativos,
como para a aquisição de telhas, para a solução definitiva
do problema, conforme explicaram o prefeito de Carambeí
e o sargento Rutes. “Estamos
fazendo esse levantamento
para que possamos adquirir
o número de telhas de acordo
com a necessidade de todas
as famílias afetadas, para isso,
inclusive, vamos tentar ajuda
junto ao governo do estado”,
destacou Blum. Rutes, por
sua vez, lembrou que neste
caso, por meio do decreto de
situação de emergência, a gestão municipal pode conseguir
tanto a liberação de verba, dos
governos estadual e federal,
como a dispensa de licitação
para a compra das telhas.
Na sexta-feira (20), ainda
houve distribuição de lonas e
de donativos, assim como a
continuidade dos cadastramentos de famílias afetadas. A
reportagem novamente ouviu
o sargento Rutes, que atualizou as informações. Segundo
ele, o ritmo dos atendimentos
diminuiu no terceiro dia, porque um número bem menor
de moradores viram em busca
de ajuda. “Hoje doamos mais
alguns metros de lona, e continuamos os cadastros gerais,
mas o ritmo foi bem menos intenso. Agora iremos concluir
os cadastros, assim como as
visitas, para verificar a real
necessidade da distribuição
das telhas”, destaca.
Ajuda
U
 m mês e dois dias depois,
a Caixa iniciou o atendimento
para liberação do saque do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos
trabalhadores residentes nas
áreas atingidas pelas chuvas
ocorridas no mês de setembro
deste ano, no município de
Carambeí (PR).
Uma ação que foi considerada rápida, com a união
de esforços de várias frentes
e um alento para quem teve
sua casa atingida.
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pronto em 2021

Primeiro arranha-céu tem 16 andares
Investimento
muda cenário
da cidade
fundada por
imigrantes
holandeses

Divulgação

rias pessoas. Todo mundo está
curioso de como o Van Gog irá
ficar e, nós também, né? Estamos
ansiosos para o resultado final
disso tudo”.
Carlos comentou que além de
ser redencial, os 44 apartamentos
construídos também dividiram espaços com 11 lojas. “Serão salas
comercias que também estão em
processos de negociação”.

Luciana Westphal
Especial para Página Um News

Divulgação

Em pleno dia de aniversário,
deve-se lembrar que Carambeí
merece ser parabenizado também
pela estrutura urbana. Muito se
sabe da construção do Residencial
Vicent Van Gog, mas a mudança
que ele representará para o mercado imobiliário da cidade ainda
é expectativa.
Isso porque, Carambeí vai
ganhar o seu primeiro arranhacéu. A cidade que tem hoje pouco
mais de 22 mil habitantes terá em
breve um edifício de 16 andares.
Até agora, o projeto corresponde
a uma das maiores expectativas
do município.
O Residencial Vicent Van
Gog, nome escolhido para o edifício ainda precisa ser terminado.
De acordo com o administrador

Prédio chama a atenção pelo seu tamanho, diante dos demais imóveis
da obra, Carlos Zastrutzki, ele
está 60% pronto e tem previsão
de entrega para dezembro de
2021.
Localizado na Rua do Bronze,
número 200, no Centro Civíco
de Carambéi, o projeto contará
com estrutura que contempla 44
apartamentos com 440 m² cada.
Segundo Carlos, o Residencial
não é de nenhuma construtora, é
obra dele e de seu pai Hans Zas-

trutzki, que já contam com cinco
prédios semelhantes na vizinha
Ponta Grossa.
Por enquanto o céu é o limite
para os investidores, que já estão com planos para o próximo
arranha-céu na cidade. “Temos os
prédios em Ponta Grossa, porém
o mercado imobiliário de lá está
saturado. Decidimos apostar em
Carambeí, investir nessa cidade
tão bonita e com futuro promis-

sor. Nossa aposta deu certo. Já
vendemos todos os apartamentos
antes mesmo de terminar a obra.
Já pensamos nos prédios futuros.
Queremos investir e crescer nessa
cidade que merece tanto”, comentou o administrador, acrescentando que “Carambeí está crescendo
e merece investimentos não somente no ramo imobiliário, mas
em todos os aspectos. Estamos
muito felizes!”, finalizou.

Apartamentos
Nos 16 andares do Residencial
Van Gog, os apartamentos contam
com uma estruturo luxuosa. Cada
um com três suítes, três vagas para
garagem, piscina, salão de festas,
academia, sala de jogos.
De acordo com Carlos, está
sendo a maior expectativa da
cidade. “Agora a construção do
prédio começou a aparecer e
está chamando atenção de vá-

16 andares pode?
No começo da obra o tamanho
do apartamento e quantos andares
ele teria foi um assunto bastante
discutido entre os investidores e
a prefeitura. Isso porque a cidade
mantém uma lei proposta pela
Câmara dos Vereadores de que
Carambeí não poderia construir
prédios acima de 16 andares.
“O Residencial Van Gog era pra
ter pelo menos 20 andares, mas
não podíamos e então fechamos
em 16, e foi sucesso também, do
mesmo jeito”, disse Carlos.
O administrador comentou
a importância da construção de
prédios para o desenvolvimento
da qualidade urbana da cidade.
“Quando existe um crescimento
vertical, isso quer dizer que o
poder e a renda local estão em
crescimento”, enfatizou.

Igor Rickli é o talento carambeiense das telas
Divulgação

Luciana Westphal
Especial para Página Um News
Carambeí não está de parabéns
somente pelo seu aniversário, mas
também por grandes pessoas que
lá nasceram e elevam o nome da
cidade no cenário brasileiro. Para
quem não sabe, além de tanta gente
boa e com talento nessa cidade,
Carambeí também conta com um
ator global no meio de sua história.
Igor Rickli, nascido no dia 14 de
Dezembro de 1983, há 19 anos
atua nas telinhas.
De acordo com os registros da
família, seu talento para atuação
começou a ser descoberto ainda
quando criança. Apenas com seis
anos de idade já era uma celebridade na Igreja a qual frequentava,
subindo ao palco em peças religiosas
e mostrando que sabia mesmo que
era ali o seu lugar. O incentivo de
seus familiares fez com que ficasse
conhecido em toda a cidade. Afinal,
ele era bonito, simpático e contava
com boa presença de palco.
Carreira
O termo ‘cansamos de ver tantos
rostos bonitos na TV brasileira’,
pode não ser tão verdadeiro assim,
mas que a TV está lotada de gente
bonita temos que concordar. No
entanto, ser apenas bonito não é
tudo. É por isso que quando a beleza
e o talento se juntam, precisamos
valorizar.
Com apenas 17 anos, ainda um
jovem sem experiência de mercado,
Igor Rickli sabia que não era apenas
sendo bonito que ia alcançar a fama
e o sucesso pretendidos. Por isso
começou a investir em sua carreira,
partindo para morar em São Paulo.
Seu intento era apenas aprender,
então começou a fazer cursos de
teatro, atuação, presença em palco,
voz e assim se tornou um profissional na área.
Seus primeiros trabalhos começaram depois de fazer seus cursos,
mostrando que o investimento em
si mesmo foi uma decisão acertada
do ator. No ano de 2002, voltou a
morar no Paraná, mas desta em vez
Ponta Grossa, onde teve seu primeiro trabalho e contato com TV.
Começou a atuar em um programa
local, mas queria mais.
Igor Rickli foi para a cidade
onde a TV brasileira mais cresce
e acontece: Rio de Janeiro. Em
2008 investiu mais e foi estudar
na Casa das Artes de Laranjeiras
(CAL), depois disso incrementou
o currículo em Nova York, onde fez

Igor Rickli com os três irmões e seus pais
Divulgação

Ator com seu filho Antonio e sua esposa Aline, ex Rouge
workshops e cursos de interpretação e cinema. Com tanta coisa boa
no currículo, era só esperar que seu
grande dia como estrela em atuação
ia chegar.
Pode não ter sido tão rápido
quanto todos esperavam, mas
Rickli finalmente chega as telas
de TV. Sua primeira atuação na
tela foi em grande estilo, pois foi
para a Globo, considerada a maior
produtora de novelas da América
Latina. Para quem não sabe, a
Globo exibe suas produções em
todo o mundo e algumas novelas
chegam a ser visualizadas em mais
de 30 idiomas.
Igor começou na TV com um
seriado da Rede Globo, ‘A Vida
Alheia’. Dai em diante tudo ficou

mais fácil, pois seu talento foi reconhecido. Foi para os palcos em terras cariocas como protagonista da
nova montagem do musical ‘Hair’,
com direção de Claudio Botelho
e Charles Möeller, que ficou em
cartaz durante um ano no Rio de
Janeiro tamanho foi o sucesso da
produção. Ainda no teatro também
atuou no espetáculo ‘Judy Garland –
O Fim do Arco-Íris’, com texto de
Peter Quilter e artistas consagrados
no teatro. Com boas criticas, sua
carreia foi considerada de sucesso
já de principio.
Com tanto pouco tempo de
carreira, é bem promissor comentar que Igor Rickli já atuou na
grande tela. Depois de seu sucesso
em Hair, o diretor Jayme Monjar-

dim assistiu ao espetáculo tão bem
comentado e acabou por convidar
o ator para uma produção. Sua
primeira atuação no cinema foi no
filme ‘O Tempo e o Vento’. Não
foi como protagonista, mas deu
mais valor a seu currículo ainda
começando a se formar.
A parceria com o diretor Jamy
Monjardim se estendeu para as
TVs e lhe deu um bom papel em
novelas. Em 2013 atuou na novela
Flor do Caribe com direção geral
do próprio Jayme Monjardim. A
‘novela das 6’ contou com ótima
audiência e rendeu elogios rasgados ao ator.
No entanto, atualmente não
é muito difícil se deparar com a
imagem de Igor Rickli na tela da
Record TV. Pudera: entre heróis,
vilões e até mesmo participações
especiais, o ator atuou em quatro novelas bíblicas praticamente
em sequência no canal de Edir
Macedo.
Recém-saído da Globo, Rickli
chegou à TV em 2016, para atuar
em A Terra Prometida. Na história
atualmente em reprise, o parananese deu vida ao vilão Marek,
rei de Jericó. Ele e sua esposa, a
igualmente maléfica Kalesi (Juliana
Silveira), eram os principais antagonistas dos hebreus liderados por
Josué (Sidney Sampaio) na jornada rumo à promessa divina.
Como sua participação em A
Terra Prometida não se estendeu
até o fim da trama, a Record TV
considerou por bem escalar Igor
para protagonizar a história seguinte. Em O Rico e Lázaro, ele deu
vida ao profeta Zac. O triângulo
amoroso com os amigos Joana
(Milena Toscano) e Asher (Dudu
Azevedo) acabam por convertê-lo
em um homem perverso.
Chegou então à vez de viver seu
primeiro mocinho total e absoluto.
Para isso, Rickli teve de trocar a
antiguidade pela trama futurística
de Apocalipse. Seu personagem
nesta época foi o cientista Benjamin, antes destinado a Guilherme
Winter. Inicialmente ateu, ele
acaba se convertendo no líder da
resistência contra o anticristo Ricardo Montana (Sérgio Marone).
Eis que, após lançar Lia –
minissérie também religiosa, de
apenas 10 episódios, que fez a
ponta entre Apocalipse e Jesus
-, o ator tomou alguns meses de
merecido descanso. Até ressurgir
inesperadamente, interpretando o
apóstolo Paulo nos dois últimos
capítulos da saga do Messias

cristão (Dudu Azevedo).
Após contar com uma mulher
(Mayana Moura) interpretando
o Diabo, em “Jesus” (2018), a
Record escalou Igor Rickli para
viver Lúcifer em “Gênesis”, próxima novela bíblica da emissora,
ainda sem data de estreia.
Vida
Um cara humilde. É assim
que os amigos costumam falar de
Igor Rickli. Apesar de sua beleza
rasgada, o ator não é um grande
namorador, mas sim adepto dos
relacionamentos sérios e longos. O
ator é um dos mais receptivos com
os fãs. Sempre que é reconhecido
na rua dá atenção, tira fotos e
busca ser carinhoso com todos,
dos mais novos aos mais velhos.
Sempre se mostra um dos mais
animados com a imprensa.
Em 2010 começou a namorar a
atriz e integrante do Grupo Rouge
Aline Wirley, com quem veio a
morar junto em 2012 apesar de não
oficializarem a união. Em março de
2014 o casal anunciou que esperava seu primeiro filho, sendo que
em 26 de setembro nasce Antônio.
Em 14 de maio de 2015 casou-se
oficialmente com Aline, após cinco
anos de relacionamento, em uma
cerimônia surpresa.
E, de acordo com a matéria da
Revista ‘Quem’, se depender de
Igor Rickli, a família vai crescer pra
já. Segundo ele mesmo, o ator não
vê a hora de ter o segundo filho.
Seja biológico ou por adoção, ele
quer dar um irmão para Antonio,
de 6 anos. "Estou doido (para ter
um filho). O meu relógio biológico
já apitou faz horas. Não é minha
barriga, meu corpo que vai passar
por um processo de mudança.
Depende muito mais dela. O ideal
seria a gente conseguir adotar
nesse momento, logo. Acho que
adotar é uma das experiências
mais ricas e incríveis. E queremos
ter os biológicos", entregou ele, em
conversa com a QUEM durante
viagem no Beach Park, a 16km
de Fortaleza, no Ceará.
Enquanto o novo membro da
família não chega, Igor e Aline
curtem o filho e o casamento
intensamente. Muito ligados, os
dois tentam viver uma relação
leve em meio as "dificuldades"
de uma rotina de casal. E até as
divergências são encaradas sem
crise. "Brigamos rindo. As nossas
brigas são umas rosnadas e logo
depois vem uma risada. Não é uma
relação perfeita, mas é uma relação

muito real, muito fluida", explicou
ele, para a revista.
É com a mesma leveza que o
casal se reavalia e educa Caramelo, apelido do menino. "Trabalho
as minhas questões, as minhas
sombras...difícil é vigiar os seus
erros, as suas limitações, as suas
manias negativas. Sou um homem
extremamente ranzinza. Faço de
tudo para me policiar para que
o Antonio não vá para o mesmo
caminho do que eu. Para que ele
seja uma pessoa leve e que consiga
levar a vida com leveza", apontou
Igor, achando engraçado as reações do filho ultimamente.
Família Paranaense
A redação do Página Um
News entrou em contato com a
irmã mais velha de Igor, uma vez
que conversar diretamente com o
ator ficou inviável, diante de sua
agenda cheia. Ivana Rickli nos contou que a família é composta por 4
irmãos, Igor é o caçula da turma.
Ivana em ar de risada deixou claro
“o Igor sempre foi diferenciado.
Ele veio no conjunto com beleza,
simpatia, criatividade e talento”,
comentou.
A irmã orgulhosa disse que o
ator é muito disciplinado, e determinado em tudo que faz. “Às
vezes tem papel em que ele precisa
emagrecer ou aprender inglês,
cantar, essas coisas tudo ele se
dedica muito e sempre consegue
aquilo que almeja. Ele sempre está
buscando, coisas novas, conhecimento... sempre procurando se
superar evoluir”.
Em relação à esposa e o filho,
Ivana comentou que “os três são
incríveis e o que a gente vê, nas
redes sociais é aquilo mesmo. Eles
muito família, muito amorosos.
Gostam de natureza, de fica em
casa, de café, ar livre”.
A irmã também comentou que
Igor sempre foi uma pessoa que
trouxe muita alegria.” Sempre está
trazendo muita coisa boa, trazendo
muita alegria, para a família. Em
especial pra mim. Eu acreditei
muito nele e fui muitas vezes para
o Rio, ainda no começo da carreira. Sempre apoiamos fazendo ele
acreditar que era possível”.
Por fim, Ivana revelou que
“todo esse talento vem do amor
e carinho que o pai e a mãe,
ainda vivos com 80 e 74 anos,
passaram pra gente, fazendo
todos nós acreditar que tudo na
vida que queremos está ao nosso
alcance”.
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emancipação e as primeiras eleições de carambeí

O cenário político por traz da lei
Divulgação

A criação do
município foi
sancionada no
dia 13 de
dezembro
de 1995
Luana Dias
Especial para Página Um News
Carambeí é uma das cidades
mais jovens do Paraná. Nesta
sexta-feira (13), completa seus
24 anos de emancipação. Antes
do ano 1995, porém, foi Vila de
Carambeí, em 1966 tornou-se
distrito da cidade de Castro, e
quase 30 anos depois, foi elevado
à categoria de município.
A reportagem do Página Um
News conversou com o historiador e funcionário público Luiz
Carlos Iung. Ele arquiva informações desse e de outros períodos
importantes para o município,
e compartilhou detalhes pouco
conhecidos sobre a emancipação
da cidade. Inclusive, que era para
Carambeí ter mais idade, já que
no ano de 1987 já tramitava,
pela primeira vez, o processo de
emancipação do município, na
Assembleia Legislativa do Paraná.
De acordo com Iung, a ação era
coordenada pelo então deputado

Primeiro processo eleitoral para prefeito e vereadores ocorreu em 3 de outubro de 1.996
Edmar Luís Costa.
Em 1990 chegou a ser assinada uma Lei Estadual (número
9.350), criando o município de
Carambeí. Porém, o processo
acabou sendo travado e levaramse mais alguns anos para que a
cidade fosse assim reconhecida.
Segundo os registros de Luiz Carlos Iung, foi a representatividade
de Castro na Assembleia Legislativa que impediu a aprovação da
lei, isso porque o município havia
eleito um deputado estadual, que
não mediu esforços para segurar
juridicamente, por certo período,
o processo de emancipação.
A pressão para que a emancipação da cidade não ocorresse

continuou em Castro, mas o
município não elegeu um novo
representante, e o processo novamente entrou em tramitação,
dessa vez, sob tutela do deputado Aníbal Khury. “O prefeito
de Castro dessa época, Reinaldo Cardoso, quis até mudar a
sede do município de Castro
para Carambeí, na tentativa de
travar a emancipação”, conta o
carambeiense.
Em março de 1995 a Assembleia Legislativa autorizou a
realização de um plebiscito para
o desmembramento da área, dos
municípios de Castro de Ponta
Grossa, dando à população o
direito de votar para decidir

sobre a criação do município de
Carambeí.
O plebiscito foi realizado no dia
3 de dezembro de 1995, depois de
o projeto de Aníbal Khury alterar
a redação da Lei 9.350, fazendo
da área o município com as divisas
que tem hoje. A população aprovou a criação de Carambeí, com
93,6 % dos votos válidos. Na Ata
Geral de Apuração de Plebiscito,
constam os seguintes dados: total
de votos favoráveis - 1.008, votos
contrários - 43, brancos - 15 e
nulos – 14. O documento leva a
assinatura do juiz eleitoral Laertes
Ferreira Gomes.
Depois de aprovada pela população, a criação do município foi

Um símbolo da religiosidade dos carambeienses, a
Capela da Imaculada Conceição, que fica na localidade de
Catanduvas, é hoje o imóvel
mais antigo da cidade. As
paredes de pedra, janelas e
estruturas de madeira e o estilo
colonial, retratam um pouco da
história e características do
século XIX.
Conforme relatos de moradores, quem ergueu as paredes da ‘igrejinha’, como é
conhecida, foram os escravos.
A construção que hoje abriga
as celebrações de domingo é
do ano 1862, antes, porém, o
local já contava com uma igreja
de madeira.
Sua localização também já
foi ponto de parada dos tropeiros, que faziam o caminho
de Viamão/RS a Sorocaba/SP.
Hoje é o ponto de encontro de
fiéis da comunidade, que se
reúnem para celebrar e rogar
a proteção da padroeira - Imaculada Conceição.
As missas são realizadas
sempre no segundo e no quarto
domingo de cada mês, às 10
horas. Nos outros domingos a
igreja recebe a Celebração da
Palavra, com os ministros da
comunidade, e, nas primeiras
sextas-feiras ocorre a Adoração ao Sagrado Coração.
Todo dia 8 do mês também

Divulgação

Divulgação

Capela da Imaculada Conceição,
comunidade do Catanduvas

Celebração do
terço das rosas

tem terço.
Cerca de 140 famílias freqüentam a capela. Algumas
delas conservam grande apreço
pela história centenária. É o
caso do atual coordenador
Verlei Santana Pedroso. Ele faz
parte da quarta geração da família que se dedica ao trabalho
voluntário junto à comunidade.
Antes dele seu bisavô, seu avô
e seu pai já passaram pelo
cargo.
Com entusiasmo, Verlei
conta sobre a responsabilidade
e atribuições que a coorde-

Uma imagem da Santa Padroeira e uma pia batismal de
madeira, doadas pela Diocese
de Sorocaba. Para evitar furto,
a imagem permanece guardada
na casa de vizinhos, e é levada
para a igreja quando há celebrações, missas e eventos.

nação proporciona. Entre
elas estão os cuidados com
os segmentos espiritual e
patrimonial da igreja. “Por
exemplo, quando demos
continuidade a reforma, iniciada já na gestão anterior,
procuramos manter todas
as características originais
bem conservadas, como das
janelas todas de madeira, as
cores, azul e branco, entre
outros detalhes”, destaca.
Verlei também revela relíquias da igreja, que são
cuidadosamente preservadas.

Imagem levada
para a igreja
quando hà missas

EM PONTOS ESTRATÉGICOS

Prefeitura instalou câmeras pela cidade
O Carambeiense está mais
protegido com a implantação do
sistema de monitoramento em
pontos estratégicos da cidade. A
rotatória da Avenida dos Pioneiros, com as ruas das Azáleas e
Tibagi já receberam, assim como
Jardim Brasília e Praça Cívica

também estão com as câmeras
nos pontos estabelecidos. A
central de monitoramento está
instalada junto à sede do Bombeiro Comunitário.
As onze câmeras distribuídas
em ruas, praças, rotatórias, entrada e saída do município, é um

Primeiras eleições
O primeiro processo eleitoral
para a definição de prefeito e de
vereadores em Carambeí ocorreu
no dia 3 de outubro de 1996.
Candidataram-se a prefeito Alci
Pedroso de Oliveira (vice Waldir
Curts), na época eleito com 3.239
votos, e Ennio Luz Junior. Já para
ocupar as cadeiras da Câmara de
Vereadores foram eleitos Inácio
Povaz Filho (312 votos), Juceli
Ruths (214 votos), Bart Janssen
(188 votos), Ardoino Miguel Pa-

Parque Histórico está
entre os 55 mais visitados

Igreja centenária é
símbolo de religiosidade
Luana Dias
Especial para Página Um News

sancionada, no dia 13 de dezembro
de 1995, pela Lei Estadual 11.225.
Quem assinou como o governador
da época foi Jayme Lerner.

rizoto (183 votos), Gaspar João de
Geus (168 votos), Ernesto Cesat
Solek (181 votos), Nelton Luis
Batista (165 votos), Sebastião
Costa de Oliveira (183 votos)
e Jacindo Armed Pedrollo (162
votos). A posse dos eleitos ocorreu
no dia 1º de janeiro de 1997.
De acordo com o historiador,
o clima do primeiro pleito foi
cordial. “O clima foi muito bom
nesta primeira eleição, os dois
candidatos a prefeito eram pessoas
muito bem conceituadas, e não
havia um palpite ou uma certeza
de quem seria eleito. Tanto que
Alci obteve 3.239 votos e Ennio
2.565, a diferença não foi grande.
Para vereadores também não havia
nenhuma certeza, os eleitos foram
saindo praticamente no final da
contagem de votos. Mas eleições
são eleições, na reta final sempre
tem acusações de ambos os lados.”, destacou o historiador.
Algo que chamou a atenção
dos moradores e que acabou por
marcar o processo eleitoral no
município, foi o velho hábito de
políticos desejarem conquistar
votos se intitulando responsáveis
por obras nas quais muitas vezes
se quer contribuíram. No caso da
emancipação do município, não
foi diferente. “Depois da criação
do município, muitos pais apareceram, querendo se aproveitar da
situação, isto ficou bem latente na
época da campanha eleitoral, em
1996”, finalizou.

avanço do município no quesito
segurança. Vale destacar, que os
locais de instalação foram definidos pelo Conselho Municipal
de Segurança Pública – Conseg,
pelas policias Militar e Civil e
pela administração municipal.
O atual governo destaca que o

monitoramento por imagens é um
importante recurso no combate
ao crime e ao fortalecimento do
poder de investigação das forças
de segurança.
Os investimentos de aproximadamente R$ 158 mil são
oriundos do Governo do Estado.

Carambeí e suas maravilhas,
entre elas seus orgulhos, como é
o caso do Parque Histórico, considerado o maior museu histórico
a céu aberto do Brasil. Construído
em uma área de 100 mil metros
quadrados, o principal atrativo turístico dos Campos Gerais possui
apenas 8 anos e já figura entre os
100 museus mais visitados do país,
ao lado de instituições consagradas
e centenárias, se destacando por
preservar e difundir a memória
dos imigrantes holandeses que
chegaram à cidade paranaense no
século passado.
Se você acha que estar entre
os 55 não é importante, você está
inteiramente enganado. No Brasil
existem cerca de 3.800 museus
registrados e na recente lista divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Museus (Ibram), correspondente
ao Formulário de Visitação Anual
2018, o Parque Histórico passou
a ocupar essa gloriosa posição no
ranking de visitação, com um crescimento, de acordo com os dados,
de 19% em relação à pesquisa
realizada em 2017.
Em matéria no portal oficial
do Parque Histórico de Carambeí,
Felipe Pedroso, coordenador cultural e historiador do local conta

que “é muito gratificante ver um
museu do interior do Paraná
figurar na lista dos museus mais
visitados do Brasil ao lado de
grandes museus consolidados,
isso é fruto principalmente de um
trabalho técnico e multidisciplinar,
focado na democratização de
acesso onde a instituição se abre
as demandas contemporâneas
da sociedade, com uma extensa
programação e diversos produtos
culturais oferecidos ao público”.
Números
Construído em 2011, o Parque Histórico tem apenas oito
anos e se consagrou como principal atrativo dos Campos Gerais.
Neste período o museu recebeu
791.568 visitas e a cada ano
a equipe estipula metas para
atender mais pessoas e consequentemente aumentar o número
de visitação.
O presidente da Associação
Parque Histórico de Carambeí,
Dick Carlos de Geus, também
deixou seu entusiasmo no site
falando que ficou muito feliz com
o resultado da pesquisa e ao tomar conhecimento do número de
visitação no museu, até o presente
momento.

Rota do Conhecimento
troca correspondências
Os alunos das duas turmas dos
quintos anos da Escola Municipal
Tônia Harms, que integram o
projeto "Rota do Conhecimento"
receberam, recentemente, cartas
enviadas pelos alunos da Escola
Municipal Jahyr Lopes, de Castro.
A troca das cartas é uma das atividades propostas onde cada aluno
escreve sobre a sua cidade e seus
atrativos. As correspondências
foram entregues pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
O projeto "Rota do Conhecimento" da Secretaria de Educação
e Cultura de Carambeí é uma
proposta de intercâmbio cultural
entre os alunos e professores das
Escolas Municipais Tônia Harms, de Carambeí e Jahyr Lopes,
de Castro, que conduz à uma

viagem no tempo com o resgate
da memória cultural por meio de
experiências transformadoras de
ensino dentro do turismo pedagógico. O projeto iniciou em fevereiro
e já realizou capacitação para os
educadores com encontros em
Castro e Carambeí.
A coordenadora de projetos
Educacionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
(SMEC), responsável pelo "Rota
do Conhecimento", professora
Andrea Podolan, explica que o
projeto acontece com as turmas
dos quintos anos das duas escolas
simultaneamente para que, entre
outros conhecimentos, saibam
qual o contexto em que Castro e
Carambeí se entrelaçam e compartilham a mesma história.
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DEPOIS DE MAIS
DUAS DÉCADAS

Economia de
Carambeí
cresce pujante

Já no setor do turismo cultural e gastronômico é o Festival das Tortas que movimenta Carambeí
Divulgação / Rede Globo

Município tem
eventos que
agregam e
fortalecem
a economia

Divulgação / Revista Balde Branco

Luana Dias
Especial para Página Um News
Ao completar 24 anos de
emancipação, a cidade de Carambeí também celebra o destaque nacional que tem alcançado
em alguns setores da economia,
como no agronegócio, que é hoje
o carro chefe da movimentação
econômica na cidade, como o
maior gerador de empregos e de
renda na comunidade.
Nesse setor está, por exemplo, a produção leiteira. O produto, visto como um dos principais
do cenário em Carambeí, foi
responsável por colocar a cidade
na terceira posição do ranking
nacional de resultados no ano
passado. O município está localizado em uma das maiores bacias
leiteiras do país e conta com um
rebanho de alta produtividade,
capaz de atingir a marca dos nove
mil litros por vaca/ano. Em 2018
a cidade produziu 180,2 milhões
de litros de leite. E, entre as
dez cidades que mais produzem
leite no país, Carambeí foi a que
mais aumentou a produção nos
últimos dez anos.
Além disso, em Carambeí
também se desenvolvem outros
produtos do agronegócio, empresas de mineração e companhias
de alimento, assim como diversas

“

Feira Digital Agro

Feira ExpoFrísia

Vendo que existia um movimento voluntário de pessoas que se deslocavam de outras cidades
(...) eu quis pensar em algo que valorizasse o que já era produzido aqui, e que pudesse se
* Turismóloga Suellem Pavanelo da Silva
tornar mais uma opção de renda para as famílias.

outras empresas de diferentes
ramos. Também está na cidade
a cooperativa agroindustrial mais
antiga do Paraná e segunda mais
antiga do Brasil.
O município também vem
se destacando na produção e
comercialização de tortas, tanto
que pleiteia o título nacional de
Capital das Tortas. Extraoficialmente a denominação já é usada,
inclusive municípios vizinhos já
estão se apropriando, quando
divulgam atividades e atrativos
turísticos da região. Na geração
de renda da cidade a tradição,
que tem origem na cultura holandesa, também vem fazendo a
diferença. O Festival de Tortas,
idealizado no ano de 2010 e que
já se tornou tradicional na região,
é um exemplo disso. Atualmente
o evento, já considerado um dos

maiores da gastronomia nos
Campos Gerais, atrai milhares de pessoas para a cidade,
movimentando outros setores
e fazendo com que a economia
local se fortaleça ainda mais.
Eventos reafirmam
vocações de Carambeí
No cenário do agronegócio
pelo menos dois eventos já se
tornaram marcas registradas do
município de Carambeí. Ambos
se voltam para as novidades do
setor, e chamam a atenção de
produtores locais, das cidades
vizinhas e de diferentes regiões
do Brasil, fazendo com que a
demanda de outros setores também se expandam antes, durante
e depois da sua realização.
O primeiro deles é a ExpoFrísia. Realizada pela Frísia

Cooperativa Agroindustrial
desde o ano 2006, a feira reúne
expositores, tecnologias e as
novidades da genética pecuária, além de agregar produtos
e serviços diversos do setor,
fomentando diferentes tipos de
negociações e uma rica troca de
experiências.
Outro evento que vem se
tornando tradicional no município é o Digital Agro, também
realizado pela Cooperativa
Frísia e que tem como foco
expor e incentivar o debate das
principais inovações do campo.
Neste caso a sustentabilidade e
os impactos da transformação
digital no setor também ganham atenção. Hoje o evento é
considerado um dos destaques
no que diz respeito à tecnologia digital para o agronegócio

brasileiro.
E juntos os dois eventos se
responsabilizam por levar a Carambeí investimentos, investidores e idéias que se transformam
em novos negócios.
Já no setor do turismo cultural e gastronômico é o Festival
das Tortas que movimenta
Carambeí. Idealizado pela turismóloga Suellem Pavanelo da
Silva no ano de 2010, quando
ela era a diretora de Turismo do
município, o evento nasceu para
valorizar a cultura da cidade e
para ser uma fonte alternativa
de renda para pessoas que já
produziam tortas na cidade.
“Vendo que existia um movimento voluntário de pessoas
que se deslocavam de outras
cidades, para conhecer o Parque
Histórico e para experimentar as

PELO QUINTO ANO CONSECUTIVO

Carambeí Digital recebeu prêmio
Divulgação

Da Redação
O diretor do Departamento
de Informática e Coordenador do
Programa Carambeí Digital, Edison Moura, representou o município no 7º Congresso Paranaense
de Cidades Digitais, realizado em
Cascavel, e recebeu pelo quinto
ano consecutivo premiação outorgada de Projeto Inovador 2019,
pela implantação de iniciativas
tecnológicas na administração
pública.
Na oportunidade, Moura participou do painel 'Tecnologia
Acelerando o Desenvolvimento
Local', onde relatou sobre o
desenvolvimento do Carambeí
Digital desde seu início em 2015
até os dias atuais.
Para o governo municipal,
essa premiação é o reconhecimento de um trabalho iniciado há mais
de cinco anos que vem evoluindo e
apresentando resultados positivos
com muitos dos serviços públicos
interligados. Ressalta que além
disso o acesso gratuito a internet
alcançou centenas de pessoas,
inclusive da zona rural.
História
Carambeí Digital iniciou em
2015 com a criação do marco

Prêmio mais que merecido
zero digital que foi um documento formalizado por meio de
encontros com vários setores
da comunidade, que definiu
diretrizes para a implantação
sem impor a vontade da administração pública e sim levou em
conta as necessidades e ideias da
população. Em 2016 foi montada
as estruturas das 10 torres no
perímetro urbano e rural para
estabelecer uma rede de comunicação via rádio a qual interligou

os órgãos públicos o que disponibilizou mais locais de acesso a
internet gratuita (hot spots).Foi
em 2017 que a internet chegou
às casas na área urbana e no ano
passado o sinal alcançou a região
rural do Catanduvas.
O programa englobou também a implantação dos servidores em nuvem da Prefeitura, onde
todos os sistemas e dados ficam
armazenados em servidores da
Amazon, o maior data center do

mundo. Todos os dados estão
disponíveis 24 horas por dia, 7
dias por semana, com garantia
de segurança, com backups e alta
qualidade de conexão, facilitando o acesso dos usuários e dos
munícipes. As Unidades Básicas
de Saúde foram interligadas com
a unidade central e com isso o
sistema de atendimento se tornou
mais ágil, seguro e trouxe mais
comodidade ao usuário.
O programa Carambeí Digital, segue com a instalação
de novas torres para atender
outras localidades rurais como
Santo André e São João, além
da ampliação do sinal na região
do Catanduva.
Prêmios
Carambeí Digital já recebeu
premiação em 2018, na 6ª edição do Prêmio Gestor Público
Paraná (PGP-PR), da Receita
Estadual, que homenageia os
municípios com os melhores
projetos de gestão.

Programa segue
com a instalação de
novas torres

tortas de Carambeí, e observado que a cidade tem um perfil
diferente de outros municípios
da região para o turismo, e com
uma influência forte da cultura
holandesa, eu quis pensar em
algo que valorizasse o que já era
produzido aqui, e que pudesse
se tornar mais uma opção de
renda para as famílias”, explica
Suellem.
Em seu primeiro dia, da
primeira edição, o Festival de
Tortas já reuniu mil pessoas, e
desde então, vem crescendo e se
consolidando cada vez mais no
calendário oficial de eventos do
município. Suellem acredita que
dois fatores estão entre os principais responsáveis pelo sucesso
do evento. Além das próprias
tortas, que já eram conhecidas
e apreciadas individualmente,
ela explica que o Festival foi
projetado com base em grande
preocupação com a qualidade
dos produtos e processos empregados e comercializados no
evento, e através de parcerias
com comércios, produtores e
profissionais da cidade. “Queríamos dar oportunidade para que
o pessoal daqui mesmo pudesse
ganhar”, explica ela.
Hoje além de atrair muitas
pessoas para o município, fomentando também a economia
de outras áreas, a produção
das tortas, que se difundiu
ainda mais com a realização do
festival, também desperta o interesse da comunidade local. A
cada ano mais estabelecimentos
comerciais da cidade se dedicam
à comercialização das iguarias, o
que gera renda e emprego para
o município como um todo.

TROCA SAUDáVEL

População troca reciclável
por frutas e verduras

Divulgação

Programa é um sucesso desde a sua criação
Da Redação

Um programa que ganhou
os lares carambeienses também
melhora a alimentação e limpa
a cidade. É o Troca Saudável
que desde 2015 possibilita à
população trocar quatro quilos
de material reciclável por um
quilo de hortifrúti. São aceitos
materiais como papelão, papel,
alumínio e plásticos. As lati-

nhas, embalagens longa vida,
copinhos de iogurte e garrafas
pet precisam necessariamente estarem limpas. Não são
aceitos pneus, roupas,isopor,
lâmpadas e pilhas.
A programação do Troca
Saudável acontece uma vez
por mês em vários pontos e
abrange toda a cidade, inclusive
a localidade rural do Catanduvas.
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Carambeí 24 Anos

Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2019

na 1ª festa do peão de Carambeí

Maiara e Maraisa abriram os shows
Divulgação

Arena
montada em
Carambeí tem
capacidade
para 7 mil
pessoas

Divulgação

Guilherme e
Santiago sobem
ao palco na
sexta-feira

Da Redação

Hoje, 13 de dezembro,
Carambeí comemora 24 anos
de emancipação política e
para festejar o aniversário,
diversas atividades estão sendo
organizadas, inclusive, de 12 a
15 a cidade recebe a 1ª Festa
do Peão no Loteamento dos
Imigrantes, em uma gigante
arena com capacidade para 7
mil pessoas.
A novidade de 2019 está
sendo a Festa do Peão, com
quatro noites de shows nacionais, que já começaram no dia
12 com as gêmeas de Mato
Grosso-MT, Maiara e Maraisa, que subiram ao palco. A
entrada foi gratuita para toda a
população da cidade e região.
Na sexta-feira (13) éserá a vez
da dupla Guilherme e Santiago
embalar a multidão, com ingressos ao valor de R$ 25; já no
sábado (14) quem canta é o
intérprete do hit 'Atrasadinha',
Felipe Araújo, com entrada ao
preço de R$ 25 e no domingo
(15), encerrando a festa, a promissora Yasmin Santos exibirá
seus sucessos, com entrada ao
valor de R$15,00. Para os três
dias, o passaporte no primeiro
lote será de R$ 35.
A 1ª Festa do Peão é organizada pela CA Produtora
e Locadora de Eventos Ltda
Me, vencedora da licitação, que
deu o direito da exploração do
evento, com o apoio da Prefeitura Municipal de Carambeí.
O objetivo da terceirização da
administração municipal é para
que a população tenha um aniversário festivo, sem onerar os
cofres públicos. “Nós tivemos a
ideia de terceirizar, observando

Divulgação

No sábado
será a vez
de Felipe
Araújo

Prefeitura incluíram, além da

Divulgação

Dupla sertaneja canta e encanta
Divulgação

Ruas mudam de sentido
por causa do rodeio

Arena vista de cima, um dia antes do início do rodeio
os casos de sucesso de outros
municípios, pois se fossemos
bancar todos os shows, estrutura, etc, o preço ultrapassaria
R$ 1. milhão e nós não temos
esse recurso, por isso buscamos essa solução. A população
merece um evento dessa envergadura e nós da Prefeitura,
seremos responsáveis apenas
pelo custo do artista na quintafeira e a empresa licitada arcará
com todo o resto”, explica o
Chefe de Gabinete de Caram-

beí, Márcio Taques.
Portanto, todos os custos
do evento será responsabilidade da CA Produtora e
Locadora de Eventos Ltda
Me, como palco, estrutura,
segurança, etc. A Prefeitura
de Carambeí, em acordo com
a empresa pagará os custos do
show nacional de quinta-feira
(12), véspera do aniversário,
as gêmeas Maiara e Maraisa,
investimento de R$ 190 mil,
sendo, neste dia gratuito para

a população.
Os ingressos para os demais dias estão sendo vendidos
na Calçados Catarinense, da
Avenida do Ouro, Pestana
e RM Comércio de Bebidas
da Avenida das Flores. Além
dos shows nacionais a festa
terá rodeio em touros, praça
de alimentação e balada after
plus. Para mais informações os
interessados podem entrar em
contato através do número (42)
9 9994-7097.

NATAL ILUMINADO

Luzes e muito brilho no aniversário
Divulgação

Da Redação

Carambeí tem motivos de
sobra para comemorar o mês
de dezembro. Além do Natal,
com ornamentações na Praça
Cívica e outros pontos da cidade, a cidade recebe grandes
shows que marcarão o seu 24º
aniversário. A agenda abriu no
dia 8 com celebrações natalinas; de 12 a 15 com a Primeira Festa do Peão Carambeí
e no dia 13 o já tradicional
desfile cívico.
Neste ano, as ornamentações estão mais concentradas
na Praça Cívica onde um túnel
de luzes, árvores iluminadas,
renas, arabescos e a Casa do
Papai Noel, trarão a magia
do Natal. A avenida do Ouro,
onde há maior concentração
do comércio também terão os
postes de energia decorados,
fazendo um corredor de luzes
natalinas até a Praça Cívica.
Na entrada da cidade, lateral
da Igreja Imaculada Conceição, será montado um presépio
com características rústicas

Fechando
a sequência
de shows, no
domingo será a
vez de Yasmin
Santos

Carambeí tem
motivos de sobra
para comemorar

Colorido tomou conta da Praça

em tamanho natural.
Na programação natalina
que aconteceu do dia 8, as
atividades iniciaram às 15
horas com evento do Dia do
Cristão, realizado pelo Conselho de Ministros Evangélicos
de Carambeí. Às 20 horas
os Grupos Violões Carambeí
e Emanuel, promoveram a
Cantata Natalina e às 20h50
a Praça Cívica recebeu o Papai
Noel, com crianças e adultos
na casa montada especialmen-

te para ele, até o Natal.
Desfile Cívico
Para a edição 2019, o
Desfile Cívico não terá tema
definido, as escolas municipais e Cmeis trarão para o
evento alguns dos projetos
desenvolvidos durante o ano.
As secretarias municipais também farão a apresentação de
projetos. O evento terá ainda
a participação dos Conselhos
Municipais, empresas, escolas

estaduais e particulares, e da
Associação de Assistência
Social Evangélica de Carambeí, entre outros convidados.
A Fanfarra Municipal de
Carambeí e da cidade de
Ipiranga, acompanhadas das
fanfarras do Colégio Sagrada Família (Ponta Grossa),
Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Mello e
Escola Municipal Jhayr Lopes
(Castro), estarão juntas no
Desfile Cívico.
A concentração será na
Rua das Safiras (quadra fundos Supermercado Rickli),
com início do desfile previsto
para as 8 horas na Rua Ouro
Preto, seguindo até a quadra,
fundos, da Esco-L ar, com
dispersão na Rua das Violetas
(entre as ruas Ouro Preto e
Ouro Branco).

O Departamento de
Trânsito e Segurança Pública – Detransede informou
que durante a 1ª Festa do
Peão de Boiadeiro haverá
mudança no sentido de vias
de 12 a 15 de dezembro,
no período das 20 horas a
1 hora da madrugada.
O fluxo de veículos na
Avenida dos Pioneiros, nesse horário, só será permitido
no sentido Centro a Colônia,
do viaduto a rotatória no

cruzamento com as Ruas
Azaleas e Tibagi. No sentido contrário, para saída da
cidade, a alternativa nesses
horários será as avenidas do
Ouro e das Flores.
Na Rua 13 de dezembro, o sentido será único
para acesso a Arena do Rodeio. Na Rua dos Brilhantes
o trânsito só será permitido
para acessar a Avenida dos
Pioneiros, no sentido da
Festa do Peão.

ATRAVÉS DE DINÂMICAS

'Comer Bem Faz Bem '
valoriza merendeiras
O projeto 'Comer Bem Faz
Bem', desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura de Carambeí, além de de
valorizar as merendeiras, promove uma alimentação saudável na
rede pública de ensino.
Para a secretária de Educação e Cultura de carambeí, Ana
Wieslava, o desenvolvimento do
projeto aconteceu por meio de
dinâmicas de escolha e separação
dos alimentos para a elaboração de receitas exclusivas tanto
doces, quanto salgadas, que
passaram por uma comissão julgadora sendo premiadas as três
melhores de cada categoria.
No livro editado pela Assessoria de Comunicação do município foram publicadas todas as
26 receitas, com fotos de doces
e salgados, criados e elaborados
pelas mãos das merendeiras e
com os ingredientes saudáveis,
supervisionados pelo nutricionista da prefeitura Deoclides
Marques Junior e a equipe da
SMEC.
O projeto já teve início com a
apresentação da proposta, a acei-

Divulgação

Projeto promove uma
alimentação saudável

No livro foram
publicadas todas
as 26 receitas
tação do desafio e a realização de
um concurso gastronômico, dia
18 de outubro, na sede do CCI
- Centro de Convivência do Idoso, que teve a apresentação dos
pratos, a degustação e a votação
dos melhores. Segundo Deoclides Júnior, tudo como incentivo e
valorização para as profissionais
da merenda no município.

