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Divulgação

Vista aérea do
centro de Palmeira

Divulgação

Neste final de semana o Município de Palmeira receberá mais uma Feira
da Lua, evento esse que já se consolidou como tradição na cidade e acontece juntamente com atividades comemorativas. Desta vez a feira vem em
comemoração ao aniversário de 199 anos de Palmeira, e levará a temática:
p. 3
Especial de Carnaval.

Palmeira,
199 anos
Próximo de completar seu bicentenário, a Cidade Clima não perdeu
seu charme e costumes, com aproximadamente 34 mil habitantes, carrega
ainda valores e marcas de seus colonizadores. Sendo um prato cheio para
exploração das inúmeras atividades que cercam o município.
Sendo privilegiado com cânions e cachoeiras, Palmeira vem sendo destaque no turismo, com belezas naturais garante aos turistas um passeio de
perder o folego, são inúmeras atrações espalhadas pelo município.

Divulgação
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Agora falta pouco para Palmeira completar o bicentenário. Neste
sábado serão comemorados os
199 anos do Munícipio. A cidade
que nasceu do tropeirismo hoje
se torna também conhecida pela
sua diversidade econômica. Aos
poucos Palmeira que tinha na sua
essência o bucolismo hoje se torna
uma cidade de indústrias e diversas
empresas de serviço. Para falar
sobre a cidade Clima do Paraná,
o prefeito Edir Havrechaki (PSC)
concedeu entrevista exclusiva ao
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Página Um.

Há quase dois anos, em 31 de março de 2016 o único memorial anarquista
a céu aberto do mundo era inaugurado e entregue oficialmente a população.
O memorial idealizado pelo urbanista Murilo Malucelli Klas, visto de cima
tem formato de um “A” símbolo mundial do anarquismo. Em seu entorno oito
totens feitos pelo artista plástico Marcos Coga resumem através de mosaicos
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a trajetória dos três anos da Colônia antes de sua extinção.
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Turismo em alta

Carne de porco, repolho e massa de pão cozida no vapor são os três
ingredientes básicos de uma das mais tradicionais receitas da culinária palmeirense, o “Pão no Bafo”, também conhecido localmente como “Pão de
Bafo” e “Pão de Russo”. Sua apreciação pelos palmeirenses é tão grande
que em 2015 o prato foi o primeiro patrimônio imaterial tombado pelo
p. 3
município.

Prefeito de
Palmeira
comemora
aniversário
de olho no
'bicentenário'

Autorizada Usina Solar
Divulgação

Divulgação

O Ministério do Turismo atualizou em fevereiro a categorização dos
municípios que compõem o Mapa
do Turismo Brasileiro. Palmeira
apresentou evolução e passou para
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o Nível C.

Primeira etapa do condomínio fotovoltaico
prevê investimento de US$ 25 milhões. Um
empreendimento que vai trazer desenvolvimento ao município, e resultará em mais emprego,
renda e, principalmente, na geração de energia
limpa e sustentável.
p. 8

2018 de Avanços

Divulgação

Pela primeira vez na história o
Produto Interno Bruto (PIB) do
município de Palmeira ultrapassou
o R$ 1 bilhão. O valor mais que
triplicou, saltando para R$ 1,028
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bilhão em 2015.

ENTREVISTA
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"A gente vem
preparando já
há dois anos o
projeto Palmeira
200 anos", destaca
o prefeito de
Palmeira, Edir
Havrechaki

Edir comemora aniversário da
cidade de olho no 'bicentenário'
Divulgação / Gabriel Osternack Lima - PMP

Agora falta pouco para Palmeira completar o bicentenário.
Neste sábado serão comemorados os 199 anos do Munícipio.
A cidade que nasceu do tropeirismo hoje se torna também
conhecida pela sua diversidade
econômica. Aos poucos Palmeira que tinha na sua essência o
bucolismo hoje se torna uma
cidade de indústrias e diversas
empresas de serviço. Para falar
sobre a cidade Clima do Paraná, o prefeito Edir Havrechaki
(PSC) concedeu uma entrevista
exclusiva.
***
Página Um - Como é comemorar os 199 anos do município, sabendo que o Senhor
entra para História como o
Prefeito do Bicentenário?
Edir - Quando eu fui pra
reeleição meu maior desejo
era que Deus realmente me
oportunizasse ser prefeito do
bicentenário, porque é uma
data muito especial. Palmeira
é uma das cidades mais importantes do Paraná, talvez uma
das mais antigas. E a gente
vem preparando já há dois
anos o projeto Palmeira 200
anos. Isso para que possamos
entregar uma cidade melhor
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Edir Havrechaki: "Quanto maior o nosso PIB,
maior é a condição do fortalecimento da economia"

do que a que recebemos. E
duzentos anos se faz uma vez
só. Então meu apelo é que as
pessoas abracem esse projeto
do nosso bicentenário porque
a gente precisa da comunidade
para poder fazer com que essa
festa dos 200 anos seja marcada por atividades culturais,
realização de obras, enfim, que
possamos ter uma Palmeira,
que harmozine a sua história,
sua antiguidade, à prosperidade, tecnologia e punjança na
economia.
P1- Em 2012 quando saiu
candidato a prefeitura o senhor
tinha um propósito e uma ideia
de como seria governar Palmeira. A realidade fez o senhor
mudar e trabalhar um governo
diferente, de que mudanças
estamos falando?
Edir - Quando eu fui prefeito em 2012 a ideia de governo
já estava meio desenhada na
minha cabeça, porque eu já
participava da administração
pública e a gente já sabia dos
enfrentamentos que iríamos
ter. Administrar não é fácil.
Quando a gente está numa
prefeitura temos que aprender a
administrar despesas e otimizar
o pouco de receita que se tem
para realizar os investimentos.
E a realidade que nós encontramos é diferente do que se
passa na nossa cabeça. Apesar
de já ter uma experiência na
vida pública estar prefeito é
diferente de qualquer outro
cargo que a gente ocupe, porque as decisões recaem sobre
os nossos ombros. A gente
precisa ter discernimento para
fazer uma gestão administrativamente muito boa na busca
por investimentos, empréstimos
e emendas de deputados sejam
eles estaduais ou federais .É
importante aliar a questão política a administrativa. Toda e
qualquer atitude que você tome
pela gestão se torna impopular
e a gente precisa trabalhar isso.
É preciso boa gestão fiscal e
também manter a popularidade
para governar bem. Esse talvez
seja um dos maiores desafios.
No primeiro mandato a gente

chegou a ter esses problemas.
Nós continuamos enfrentando
isso até porque o cenário político nacional é extremamente
desfavorável à todos aqueles
que ocupam cargo público hoje.
É preciso provar dia após dia
que nós temos um propósito
de melhora na qualidade de
vida, não só da cidade como
também do Estado e do País.
Eu me considero uma pessoa
jovem, com 37 anos e gosto
quando me chamam de “piá”,
justamente porque essa busca
por um país melhor deriva dessa nossa juventude. Nós temos
filhos, vamos ter netos, então
a gente quer realmente que o
nosso país seja melhor.
P1- Quando candidatou-se
a prefeito o senhor tinha aliados
que hoje não estão mais ao seu
lado, a exemplo do ex-prefeito.
Foi necessário esse rompimento e porquê?
Edir - A política é dinâmica. Em 2012 eu tinha aliados
que hoje não tenho, mas também não tinha aliados que hoje
estão comigo. Então depende
da postura que a gente adota
na Administração. Eu consegui
trazer um grupo muito grande
de pessoas que eram oposição
na época justamente pela forma
de governar. E afastei muitas
pessoas que estavam comigo
em 2012 pelo mesmo motivo. A
conclusão de porque as pessoas
se afastam ou se aproximam da
gente deriva da forma realmente de como se administra . Nós
tivemos que romper muitos paradigmas existentes, até porque
nós estamos aí no século XXI
onde por causa da tecnologia
a administração vive em tempo
real. Hoje nós temos o portal de
transparência, nós não temos limite para erro. A administração
pública não admite mais erros.
A gente precisa realmente estar
trabalhando de uma forma adequada, cumprindo a legislação,
cumprindo as orientações de
todos os órgãos que são controladores. Seja o Tribunal de
Contas, o Ministério Público,
ou o maior controlador que é a
população, então a gente preci-

sa realmente ter uma forma de
administrar mais profissional,
deixando o populismo de lado
buscando mais resultados.
Acredito que desde 2013 quando nós assumimos o primeiro
mandato eu e o Marcos Levandoski (Vice-prefeito), logramos
êxito na nossa reeleição porque
apresentamos uma política de
resultado.
P1- Recentemente a economia de Palmeira alcançou o PIB
de R$ 1 bilhão. Que significado
tem isso para o senhor?
Edir- Quanto maior o nosso PIB maior é a condição de
fortalecimento da economia.
Palmeira ainda é uma cidade
que tem sua atividade primária. A agricultura e a pecuária
são um dos maiores alicerces
da economia. E se a gente
fizer um histórico dos últimos
cinco ou seis anos nós temos
visto que a agricultura tem tido
bons resultados. Quando não
é na produtividade é no preço
agregado do produto. Talvez
isso tenha sido um dos fatores
fundamentais para atingirmos
essa soma. Além disso também conseguimos implantar no
município algumas empresas .
Trouxemos a escola do Senai
que fez com que se potencializasse e se preparasse mão
de obra qualificada para as
industrias instaladas na cidade
(Itesa,Itesapar Baston, CCS,
Huhtamaki) que são hoje as
maiores empregadoras do Município . Isso nos orgulha porque também estamos vivendo
num período em que Palmeira
talvez mude um pouco o perfil
de sua economia, mantendo
as atividades primárias mas
também tendo no seu setor
secundário uma atividade bastante siginificativa.
P1- Pode-se dizer que
Palmeira já tem a cara de Edir
Havrechaki? E o que o senhor
planeja para os próximos dois
anos e meio de governo que
ainda lhe restam?
Edir - Ah certeza, Palmeira
se não tem a cara pelo menos
tem a caricatura do Edir e do
Marco, até porque nós no primeiro mandato tivemos muitos
resultados, investimento em
pavimentação além de uma
melhora significativa na infraestrutura da saúde. Quando
descentralizamos o atendimento aumentamos de 5 para
14 equipes de saúde da família
chegando próximo a 100% de
cobertura do nosso município.
Então, isso realmente é a nossa
cara, e a cara do atual governo. E para o final do nosso

mandato nós ainda termos o
nosso plano de governo estruturado onde algumas ações já
estão concluídas e outras em
andamento para que a gente
possa cumprir com aquilo
que a população escolheu.
Também vamos trabalhar no
projeto especial dos 200 anos
de Palmeira onde nós teremos
uma série de obras, serviços,
atividades culturais que serão
entregues para a comunidade
justamente para marcar esse
momento tão maravilhoso que
nós vamos passar.
P1- Tercerizar a Expopalmeira foi uma decisão acertada?
O que representou em valores
essa mudança?
Edir - Eu acredito que foi
acertada até porque hoje a gente precisa otimizar os recursos
que são recebidos. E a Expopalmeira desde a sua concepção era 100% financiada com
dinheiro público e isso tinha
um valor significativo para ser
dispendido e onerava bastante.
Além da responsabilidade do
município em realizar a festa,
ainda tinham as licenças e contratações de pessoal, e na administração pública isso tudo é
muito demorado. A opção pela
concessão é para que justamente a gente pudesse, oferecer a
população a festa com preços
acessíveis. Isso já ficou delimitado lá no edital de concessão
e no contrato estabelecido.
Para que a prefeitura investisse
menos e pudesse realmente
fazer acontecer a feira do agronegócio, e a dos comerciantes
para fomentar a economia. Os
shows são atrações à parte,
para que as pessoas possam
se divertir. Mas, o maior objetivo da festa é que Palmeira
tenha sua exposição de bens,
produtos e serviços gerados e
que ela aconteça de uma forma
bastante proveitosa.
P1- Todo município possui uma vocação e alguns até
adquiriram uma identidade,
Castro, por exemplo, possui
vocação ao Agronegócio, recebeu importantes investimentos
na área industrial como Cargil,
Evonik, Alegra e recebeu o titulo de Capital do Leite. O que
o senhor aponta como sendo
vocação de Palmeira?
Edir - Nós ainda temos na
agricultura e pecuária a principal vocação do município.
Mas também temos as agroindústrias sendo construídas e
planejadas, para transformação
do produto como é o caso da
uva, do leite, derivados da carne. Mas nos últimos anos é que
Divulgação / Gabriel Osternack Lima - PMP

Prefeito quer deixar a marca de resultados e realizações

Palmeira tem se vocacionado
em outros segmentos como a
área automobilística, máquinas
pesadas e envase de aerossóis.
Essa pluralidade eu vejo como
benéfica porque se um setor
vai mal outro pode compensar
e assim por diante, e se os dois
forem bem Palmeira vai aumentar seu PIB e vai voar.
P1- Esta semana o senhor
esteve em Curitiba com representantes do governo para
tratar da implantação de Usinas
chamadas Fotovoltaicas, que
aproveitam a luz do sol para
gerar energia. Já tem uma data
para começar a implantação
dessa Indústria limpa?
Edir - Apesar de já ter uma
pequena participação, o percentual de energia produzida
no Brasil por meio de energia
solar ainda é muito pequeno.
Mas na Europa isso é bastante
difundido. Pode-se citar a
Alemanha como sendo um dos
países que mais utiliza esse tipo
de energia. Esse projeto gera
uma energia limpa e renovável
. A área já foi concedida para
construção de sete usinas solares, três na primeira fase que
vão gerar 7,3 megawatts. Um
investimento bastante significativo de algo em torno de 25
milhões de dólares e por isso
fomos pessoalmente acompanhar a licença de instalação
junto ao IAP. Palmeira talvez
venha a ser a cidade pioneira
no Paraná a lançar esse tipo de
empreendimento. E eu acredito
que ela será um CASE pro
restante do Paraná e do Brasil
. Até porque hoje não se fala
em apagão energético pela atual
situação econômica, mas caso
as indústrias voltem a crescer
haverá um déficit der energia
com certeza. Então este é um
nicho que vai trazer muitos
benefícios para o país.
O investimento é particular
e sem impactos ambientais. A
construção começa dentro de
90 dias e até o final do ano
a obra deve estar concluída
já dando início a geração de
energia. Embora o número de
empregos seja maior durante
a construção, o município vai
ganhar muito com os impostos
sobre serviço.
P1- Para concluir prefeito
qual é a marca que sua Administração vai deixar?
Edir - A marca de resultados e realizações. E quero
aproveitar a oportunidade de
desejar a todos os habitantes da nossa cidade um Feliz
Aniversário. São 199 anos e
falta muito pouquinho para
o bicentenário. Apesar de eu
estar prefeito a gente não consegue fazer as coisas sozinhos,
precisa da comunidade junto
conosco abraçando nossos
projetos e fazendo com que
realmente a coisas aconteçam.
O prefeito pode ser o maestro
mas, a orquestra é a população
e a gente precisa de pessoas
ordeiras boas e que trabalhem.
E graças a Deus a gente tem
isso em Palmeira. Então fica
aqui o meu carinho a toda comunidade.

Palmeira

NESTE SÁBADO

Palmeira realiza Feira da Lua
Neste final de semana o Município de Palmeira receberá mais
uma Feira da Lua, o evento já
se consolidou como tradição na
cidade e acontece juntamente com
atividades comemorativas. Desta
vez a feira vem em comemoração
ao aniversário de 199 anos de Palmeira, e levará a temática: Especial
de Carnaval.
No sábado as atrações ficam
por conta das Marchinhas de
Carnaval com o Coral Municipal
de Palmeira às 19h30, seguido
pelos Sucessos do Samba com
a Escola de Música Vivace às 20
horas. Já às 20h30 a população
poderá apreciar Clássicos do Samba com a Orquestra Municipal de
Palmeira e das 21h30 às 22h30
a Praça Marechal Floriano Peixoto
recebe a Banda Pierrot de Tibagi
e Escola de Samba São José de
Tibagi. O evento também contará
com a Presença das Rainhas do
Carnaval de Tibagi.
No domingo a programação
continua forte com a Batalha de
Rap das 13h às 16h seguido por
Didi Fiocrucci (Voz e Violão).
Das 17h às 22h uma sequência
de apresentações musicais vai
animar a Praça da Matriz com: A
onda Cósmica (Projeto de Música
Instrumental), Larissa Blanco e
Banda, Bigodes e Coiotes, Enigma Rock, Marcel Ferraz e Banda
Mestre Miyagi.
Além das apresentações musicais e carnavalescas na Feira da
Lua serão comercializadas comidas especiais, típicas do Brasil. Os
participantes poderão apreciar Ta-

Feira da Lua trará este ano a temática do carnaval
pioca, Coxinha no Copo, Entrevero
no Pão, Sanduíche de Barreado,
Comida Chinesa, Batata no Cone e
Sanduíche do Fritz. A feira também
fará venderá refrigerantes, Chopp
Usina Malte e Chopp Colina
Para o secretário de Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo e
Relações Públicas de Palmeira,
Waldir Joanassi Filho, neste ano a
ideia foi fazer uma feira da lua com
características de micareta, “que
nada mais é do que um carnaval
fora de época, teremos a bateria
de Tibagi, clássicos do samba e
marchinha. Isso tudo sem deixar de
lado a tradição da feira em comercializar comidas especiais, típicas
do nosso país”, disse Joanassi.
Para a compra de produtos
durante a Feira da Lua, os participantes devem adquirir as cédulas
promocionais do evento no Coreto da Praça Marechal Floriano
Peixoto.
Aniversário já começou
As comemorações de aniversário em Palmeira acontecerão

durante todo o mês de abril. Os
eventos começaram na quartafeira (4) com o lançamento oficial
da Grã Orquestra do Bicentenário
no Salão da Assistência Social que
contou com a participação do maestro Nelson Lopes, prefeito Edir
Havrechaki, secretário de Cultura
Waldir Joanassi e músicos da cidade que farão parte do projeto. De
acordo com Lopes, a ideia da Grã
Orquestra é ampliar o trabalho
musical que já é realizado com a
orquestra municipal. “Queremos
expandir o número de músicos e
variedades de instrumentos para
então aprimorarmos a qualidade
da orquestra, com melhores melodias e representatividade não
só no município mas em todo o
Estado do Paraná”, comentou o
maestro
Na última quinta-feira (5),
também como parte da programação de aniversário a cidade
recebeu o lançamento do livro
“O Pintinho Ruivo de Raiva” do
escritor palmeirense, Anderson
Novello. Durante o cerimonial

dezenas de pais, crianças e
professores estiveram presentes
acompanhando uma roda de conversa entre Anderson Novello,
jornalistas, secretários municipais e o prefeito municipal.
Durante a conversa o escritor
respondeu perguntas sobre o
processo criativo do livro, como

é ser escritor no Brasil, a influência de palmeira na sua formação
e influência que o seu trabalho
tem na formação das crianças
leitoras.
Para Novello, ser escritor no
Brasil ainda é um trabalho difícil.
“Meu primeiro livro lançado aqui
'A Bruxa do Batom Borrado' teve
cerca de 3 mil cópias vendidas
no país, isso é uma marco de
sucesso para escritores iniciantes
no Brasil. Hoje infelizmente ainda
não é possível para mim viver
apenas da escrita, preciso ter
outras atividades para compor a
minha dinâmica financeira, mas a
escrita é mais do que uma fonte
de lucros, é um gosto pessoal
meu que quero levar para frente
com novas publicações”, destacou o escritor.
O novo livro de Novello tem
um diferencial em relação ao primeiro. O Pintiho Ruivo de Raiva
conta com ilustrações feitas em
por uma artista contratada por
Anderson, o que leva uma nova
experiência de leitura para as
crianças. Ao final do evento Novello fez uma sessão de autógrafos para leitores, pais e crianças
que adquiriram o livro em primeira mão durante o evento.

Pão no Bafo,
o primeiro patrimônio
tombado de Palmeira
Carne de porco, repolho e
massa de pão cozida no vapor são
os três ingredientes básicos de
uma das mais tradicionais receitas
da culinária palmeirense, o “Pão
no Bafo”, também conhecido localmente como “Pão de Bafo” e
“Pão de Russo”. Sua apreciação
pelos palmeirenses é tão grande
que em 2015 o prato foi o primeiro
patrimônio imaterial tombado pelo
município.
O Pão no Bafo chegou a Palmeira em 1878 junto com os primeiros imigrantes russo-alemães,
que se instalaram em Quero-Quero,
Colônia Papagaios Novos, Santa
Quitéria, Lago e Pugas. Desde então o prato passou a fazer parte do
cotidiano das famílias palmeirenses,
tanto na zona rural, como na zona
urbana, tornando-se, além de prato
típico de Palmeira, conhecido regionalmente e apreciado por inúmeras
pessoas em outros municípios.
Apesar de ser introduzido na
culinária palmeirense através dos
“Alemães do Volga”, todas as outras etnias, tanto as que habitavam
Palmeira, como aquelas que vieram
depois, como os poloneses, os italianos, os ucranianos, entre outros,
adotaram a tradicional receita em
seu cotidiano.
A arte culinária, ao longo do
tempo, proporcionou que cada família, ou cada etnia, acrescentasse
um toque especial na sua construção, no entanto, sem perder sua
base, dando denominações variadas
de acordo com o idioma de cada
uma delas, porém mantendo-se
inalterado o modo de preparo,
que consiste na fritura da carne de
porco, o repolho ou couve picados
e as bolinhas de pão semi crescidos, tapados em uma panela, com
cozimento médio de 50 minutos em
fogo brando.
Tombamento
O decreto número 9.859, de
26 de agosto de 2015, institui
o registro do Pão no Bafo como
bem cultural de natureza imaterial,
passando a integrar o patrimônio
cultural do município de Palmeira.
A imortalização do prato foi
realizada devido ao valor histórico
e cultural do mesmo para o município, com a noção de patrimônio
imaterial como elemento que engloba o universo das culturas populares
tradicionais e das manifestações
que os palmeirenses buscam de
preservar e valorizar a respeito
da inserção do Pão no Bafo como
legado cultural dos “Alemães do
Volga”.
O evento de tombamento do
prato foi realizado em agosto de
2015 e na ocasião o prefeito Edir
Havrechaki destacou o empenho da
administração em resgatar a cultura
local. “Palmeira já é conhecida
como Cidade Clima do Brasil e a

Momento
cívico e
desfile
Antes da Feira da Lua
o dia 7 de abril que marca
o aniversário da cidade
terá momento cívico às
8h30 com presença de
autoridades locais, seguido pelo desfile cívico
militar, começando com
o Corpo de Bombeiros
de Palmeira e terminando
com o 5º Batalhão de
Suprimentos 2ª Companhia (Exército). Neste
ano o desfile contara
com participação especial
da fanfarra revitalizada,
Arthur Orlando Klass,
do Colégio Dom Alberto
Gonçalves e dezenas de
escolas da rede municipal
de ensino.
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partir deste momento também será
conhecida como a Cidade do Pão
de Bafo”, enfatizou.
Desde então a Prefeitura de
Palmeira, através da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações Públicas
vem trabalhando para difundir cada
vez mais o delicioso pãozinho que
está inserido na cultura e no cotidiano do povo palmeirense.
Atualmente nove restaurantes
do município servem o prato regularmente e a lista dos locais e dias
em que o pão no bafo é servido
pode ser encontrada no site da Prefeitura de Palmeira (www.palmeira.
pr.gov.br).
Receitas
O decreto de tombamento do
Pão no Bafo traz duas receitas para
preparar o prato, sendo uma delas a
receita básica tradicional, e a outra
a Tam Kleis, que significa Pão no
Bafo em alemão. Acompanhe abaixo
o modelo tradicional:
Receita 1
Receita básica tradicional
– 10 a 12 porções
Ingredientes
1 quilo de farinha de trigo
1 fermento biológico
1/2 xícara de banha de porco
1 copo de água morna (ou até dar
ponto)
1 ovo (opcional)
Sal a gosto
1 repolho médio cortado
ou um maço de couve
500 gramas de bacon
(ou torresmo de porco)
500 gramas de linguiça
defumada ou costelinha
Outros derivados de porco
(opcional)
Temperos a gosto (sal, cebola,
alho, cheiro verde, etc).
Como fazer
Prepare a massa do pão, misturando todos os ingredientes num
recipiente. Deixe a massa crescer
até dobrar o seu volume. Depois
de crescida retire do recipiente e
forme as bolinhas. Enquanto elas
crescem novamente até dobrar
de tamanho, prepare as carnes.
Misture as carnes em uma panela
grande, frite e deixe cozinhar por
uns 10 minutos. Acrescenta 1/2
litro de água e reserva-se.
Coloque o repolho ou a couve
picada sobre a carne sem misturar.
Sobre o repolho ou a couve acomode as bolinhas do pão. Tape a
panela, protegendo a tampa com
um pano de pratos, para que o bafo
não caia sobre a massa do pão.
Deixe cozinhar por 45 a 50
minutos em fogo brando e sem
abrir a tampa para sondar. Sirva
quente e dispense outros pratos
para acompanhamento.
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No sábado as
atrações ficam
por conta das
marchinhas
de carnaval
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Palmeira

INFLUÊNCIA DOS TROPEIROS

Palmeira: Dois séculos de história
Divulgação / Igor Gavioli

Vários feitos
históricos
marcam o
cenário da cidade
Palmeirense
Em meados dos anos de
1700, quando nestas terras ainda habitavam os nativos, índios
Kaingangues, foram realizadas as
primeiras distribuições dascartas
de sesmarias, sendo elas destinadasaosportugueses e lusobrasileiros, com isso, gfazendas
rapidamente se espalharapelos
campos.
No século XVIII, a pecuária
ganhou espaço econômico ligada
ao transporte e comercialização
de muares vindos do Rio Grande do Sul para a de Sorocaba
em São Paulo que acontecia
anualmente, essa atividade foi
fundamental para a ocupação e
o povoamento de uma vasta área
do território paranaense, hoje
nomeada Campos Gerais.
Com a efervescência do comércio de muares, rotas alternativas foram criadas que encurtavam
o tempo da viagem, visto que caminhos primitivos não faziam um
traçado satisfatório. O novo caminho foi denominado de Viamão,
tinha o percurso traçado desde
Rio Grande do Sul e passava no
Paraná por Rio Negro, Campo do
Tenente, Lapa, Palmeira, Ponta
Grossa, Castro, Piraí do Sul,
Jaguariaíva, Sengés, Itararé até
alcançar Sorocaba - SP.
A abertura da nova via foi o
embrião para o surgimento de
lugarejos, como o Município de
Palmeira, pela efervescência econômica que esse ciclo econômico
proporcionava. O dono da fazenda
Palmeira, Tenente Manoel José de
Araújo, destinou as vastas pastagens para invernações para as
tropas que ali chegavam exaustas
e debilitadas pelas inúmeras e
longas jornadas, tornando-se local
de pouso de tropeiros, deixando
para segundo plano a criação de
bovinos para abate, por conta do
rentável negócio, assim enquanto
novos lugarejos se formavam
outros que se encontravam fora
da nova rota passaram a regre-

“

Praça Marechal Floriano Peixoto em 1940

Além de Palmeira
ter seu surgimento
por meio da forte
influência dos
tropeiros,
posteriormente
a Vila, que fora
elevada a
Freguesia e chega
ao patamar de
Cidade, ganha o
título de 'Cidade
Clima do Brasil'.

dir, assim como a Freguesia de
Tamanduá.
O tropeirismo trouxe novas
perspectivas aos núcleos populacionais do Capão das Palmeiras”, que de lugarejo tornou-se
vila e hoje cidade. A origem de
seu nome, Palmeira, dá-se como
referência através da fazenda que
pertencia ao Tenente Manoel José
de Araújo, “Fazenda das Palmeiras”, que por sua vez recebeu
o nome por possuir um vistoso
capão de palmeiras nativas que
nela existia, que vinha a servir
de torneador da direção para
os viajantes e tropeiros que pela
região se deslocavam.
Dentre essas árvores que
compunham o capão, um por sua
vez era robusta e sobressaia as
demais, vindo a ficar conhecida e
dar nome ao lugar. Mas foi somen-
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Palmeira nos
dias atuais
Próximo de completar seu
bicentenário, a Cidade Clima
não perdeu seu charme e costumes, com aproximadamente
34 mil habitantes, carrega ainda valores e marcas de seus
colonizadores. Sendo um prato
cheio para exploração das inúmeras atividades que cercam o
município.
Sendo privilegiado com cânions e cachoeiras, Palmeira
vem sendo destaque no turismo,
com belezas naturais garante
aos turistas um passeio de
perder o folego, são inúmeras
atrações espalhadas pelo município. Um exemplo é o Cânion
do Cercado, que faz divisa com
as cidades de Balsa Nova e
Campo Largo, possuindo uma

vista espetacular.
Desde modo pequenos empreendimentos familiares, ganham
espaço na economia do município,
tornando suas propriedades em
locais aconchegantes e receptivos
a turistas que vem de diferentes
lugares. Sem deixar de lado a
crescente economia provida de
grandes empresas multinacionais
que escolheram Palmeira para
suas instalações.
Palmeira demonstra assim
crescente e promissor futuro, com exploração em vários
setores, sem deixar de lado
suas características de cidade
tranquila e pacata de interior.
Contemplada com um povo
miscigenado que contribui para
um futuro melhor.
Divulgação
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Vista áerea de Palmeira

te em 7 de abril de 1819, onde o
Tenente Manoel José de Araújo fez
a doação de uma pequena parte
de suas terras ao Padre Antonio
Duarte de Passos, destinando
a doação para a construção de
uma Igreja, que viria a dedicada
a Nossa Senhora da Conceição,
atendendo um desejo que ainda
em vida, sua esposa dona Anna
Maria da Conceição já havia
almejado.
Palmeira “Cidade
Clima do Brasil”
Além de Palmeira ter seu
surgimento por meio da forte
influência dos tropeiros, posteriormente a vila, que fora elevada
a freguesia e chega ao patamar de
cidade, ganha o título de “Cidade
Clima do Brasil”.
Segundo pesquisas e publicações realizadas pelo Instituto
Histórico e Geográfico de Palmeira, o reconhecimento dá-se
quando enfermos são encaminhados a cidade, para tratamentos
de problemas respiratórios,
como é o caso da tuberculose,
que assombrava a população na

época.
Por meio de indicações dos
médicos, os doentes, começam
a se hospedar na chácara que
vem a denominar a cidade, sendo
assim o primeiro ambulatório de
Palmeira.
O motivo pelo qual as pessoas
dirigiam-se até Palmeira para
realizar seu tratamento de saúde,
era devido a vasta quantidade de
bosques e mata que existia na
região, que permitia que o clima
fosse ideal para recuperação do
sistema respiratório, com ar puro
e tranquilidade.
Fatos marcantes na
história da cidade
Ao longo do decorrer de seu
surgimento e desenvolvimento,
vários feitos históricos marcam
o cenário da cidade Palmeirense.
Alguns poucos conhecidos, mas
de relevância a nível nacional,
como é o caso da escolha do
nome do “Palácio Alvorada”,
qual foi sugerido por uma palmeirense, através de um concurso.
Como conta a pesquisadora
e historiadora, Vera de Oliveira

Mayer, o município ao longo do
tempo recebeu visitas de importantes nobres que comandavam
o Brasil. Em 1880, Dom Pedro
II, esteve em viagem a Palmeira
e hospedando-se no Solar de
Jesuíno Marcondes, local que atualmente abriga o Museu Histórico
de Palmeira.
Outro importante ícone nacional também visitou Palmeira. Desta
vez foi a Princesa Isabel, que esteve
na Cidade Clima quatro anos mais
tarde, em 1884, Segundo relatos
da historiadora, a princesa que estava em viagem a capital Curitiba,
buscou fugir da agitação e alvoroço
causado com sua visita. Buscando
Palmeira, primeiramente por sua
devoção a Nossa Senhora Conceição, participando desse modo
das festividades que estavam
sendo realizadas no município; e
posteriormente como estratégia
de acalmar a população.
Um fato marcante e que torna
Palmeira conhecida mundialmente, é que os solos palmeirenses
receberam a única experiência
Anarquista, registrada na América
Latina. Quando imigrantes italianos com ideais anarquistas aqui
se instalaram em busca de seus
sonhos de liberdade. Experiência
que se deu entre os anos de 1890
e 1894.
A região escolhida para a
instalação da pequena colônia
criada pelos aventureiros italianos
e denominada Colônia Cecília, foi a
localidade rural de Santa Bárbara,
que hoje possuiu um memorial a
experiência, conta com edificações
de totens, que trazem frases dos
fatos históricos da experiência,
e uma pequena casa no estilo
utilizado pelos anarquistas, o local
carrega assim o título de único
memorial Anarquista do mundo.

Palmeira

PIB NA ÁREA DO TURISMO

2018 é marcado por avanços
Setor que
movimentou
o maior valor
ﬁnanceiro foi o
de 'Serviços'
Pela primeira vez na história o Produto Interno Bruto
(PIB) do município de Palmeira ultrapassou a quantia de
R$ 1 bilhão. Comparado com
o valor alcançado há 10 anos
atrás, o valor mais que triplicou, saltando de R$ 341,4
milhões em 2006, para R$
1,028 bilhão em 2015.
Consequentemente, a renda
per capita dos moradores do
município também aumentou
significativamente, atingindo a
marca de R$ 30,4 mil, de acordo com os dados referentes ao
ano de 2015, os mais recentes
publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). No ano anterior a renda per capita dos palmeirenses
era de R$ 29 mil.
O setor que movimentou
o maior valor financeiro no
município foi o de Serviços,
excluindo Administração, De-
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veículos, alimentos, venda de
serviços, estoques e tudo o que
é produzido. O instituto calcula
o valor desses bens e serviços
depois de deduzidos os custos
dos insumos. Mas para chegar
ao número final, só conta o
valor que for acrescentado em
cada etapa da produção.
Para se chegar ao número final, é preciso somar o
consumo privado, mais os
investimentos, mais os gastos
do governo, mais o volume das
exportações. Desse total, tem
de subtrair as importações.

PIB DE PALMEIRA
NOS ANOS 2000:
PIB do município de Palmeira ultrapassou a quantia de R$ 1 bilhão

fesa, educação e saúde pública
e seguridade social, com R$
348,9 milhões. A Agropecuária, que atingiu o sexto maior
valor do Paraná, com o montante de R$ 272,3 milhões,
ficou a frente da Indústria, que
chegou a marca de R$ 178,3
milhões.
Segundo o secretário municipal de Indústria e Comércio, Jaudeth Ramos Hajar, a
evolução do PIB palmeirense

Evolução está
ligada ao modelo de
trabalho adotado
está diretamente ligada ao
modelo de trabalho adotado
pela pasta. “Buscamos apoiar
empreendedores em ramos diversificados, pensando no aumento da produção como um
todo, mas também, pensando

em criar infraestrutura para o
município através dessa diversificação de empreendimentos.
Entendemos e acreditamos na
continuidade do crescimento
produtivo do nosso município”, destacou.
O PIB
O PIB é a soma de todas
as riquezas produzidas e,
para chegar a esse número, o
IBGE calcula a quantidade de

2000 – R$ 172,8 milhões
2001 - R$ 174,9 milhões
2002 - R$ 216,4 milhões
2003 - R$ 303,5 milhões
2004 - R$ 333,1 milhões
2005 – R$ 332,2 milhões
2006 – R$ 341,4 milhões
2007 – R$ 394,3 milhões
2008 – R$ 467,1 milhões
2009 – R$ 467 milhões
2010 – R$ 565 milhões
2011 – R$ 660,4 milhões
2012 – R$ 777,2 milhões
2013 – R$ 871,8 milhões
2014 – R$ 975 milhões
2015 – R$ 1,028 bilhão

O Ministério do Turismo
atualizou em fevereiro a categorização dos municípios que
compõem o Mapa do Turismo
Brasileiro. Palmeira apresentou
evolução e passou do nível D
para o C. Esta categorização
considera o número de empreendimentos e empregos formais no
setor de hospedagem e no fluxo
de visitantes.
Esse instrumento é importante para acompanhar o desempenho da economia do turismo
no município e serve também
como balizador de políticas do
setor e direcionamento de verbas
federais.
Realizada a partir de quatro
variáveis de desempenho econômico - número de empregos,
de estabelecimentos formais no
setor de hospedagem, estimativas
de fluxo de turistas domésticos e
internacionais – os municípios
foram divididos por letras, que
vão de ‘A’ a ‘E’. A atualização do
instrumento revelou um crescimento da atuação do turismo em
358 municípios brasileiros, entre
os quais está Palmeira.
De acordo com Waldir Joanassi Filho, secretário municipal
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Recanto dos Papagaios

de Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas, a
evolução do turismo em Palmeira
é fruto dos investimentos e ações
que atraem o turista até o município. “Buscamos criar mercado
com o turismo de eventos direcionados a públicos diferente o ano
todo. Só na Colônia Witmarsum,
por exemplo são quatro eventos
típicos alemães que acontecem
durante o ano”, destacou.
Joanassi também reforçou
que “na cidade é investido em
folclore e em feiras temáticas,
além de um trabalho intenso junto
aos restaurantes para fortalecer
ações na gastronomia. Hoje o visitante pode comer o pão no bafo,
nosso patrimônio imaterial, em
qualquer dia da semana. Basta
consultar o site da Prefeitura e
ver qual restaurante estará servindo no dia que realizar a visita.
Palmeira é uma cidade charmosa
e acolhedora por si só e essas
ações vem a somar no aumento
da visitação e também na criação
de postos de trabalho ligados ao
turismo e novos empreendimentos”, disse o secretário.
Palmeira registrou alta 15%
no número de empreendimentos

turísticos, de acordo com dados do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico
e Social (Ipardes), que tem a
Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) como base, e
comparou os anos de 2012 a
2016. O município também
apresentou elevação de 9%
no número de empregos no
setor.
Conforme Karen Kobilarz, gerente da Agência de
Desenvolvimento do Turismo
dos Campos Gerais (Adetur),
pode-se afirmar que Palmeira
subiu na categorização do turismo, devido, principalmente
ao fato de a gestão municipal
adotar estratégias para o fortalecimento do setor. “Isto
demonstra que atuar de forma
integrada e regionalizada,
bem como investir no turismo,
traz retorno ao município”,
destacou.

Evolução é fruto
de investimentos
e ações
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Avanço no Mapa do Turismo Brasileiro
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PARABÉNS PELOS 199 ANOS PALMEIRA!
é um orgulho para nós fazer parte da sua história.

Palmeira
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ÚNICO MEMORIAL ANARQUISTA A CÉU ABERTO DO MUNDO

Memorial em Palmeira retrata
experiência anarquista do passado

Em seu entorno oito totens feitos pelo artista plástico Marcos Coga resumem através de mosaicos a trajetória dos três anos da Colônia antes de sua extinção

07/04/2018

Local instiga
inúmeros
turistas e
pesquisadores
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Há quase dois anos, em 31 de
março de 2016 o único memorial
anarquista a céu aberto do mundo
era inaugurado e entregue oficialmente a população. O memorial
idealizado pelo urbanista Murilo
Malucelli Klas, visto de cima
tem formato de um “A” símbolo
mundial do anarquismo. Em seu
entorno oito totens feitos pelo
artista plástico Marcos Coga
resumem através de mosaicos a
trajetória dos três anos da Colônia
antes de sua extinção.
O local também abriga uma
pequena casa construída em madeira, reconstituindo os padrões
da época, para que os visitantes
possam se aproximar do que um
dia foi a colônia. No centro do
memorial, o busto do jornalista
e agrônomo italiano, Giovanni
Rossi, idealizador da Colônia
Cecília ocupa o local de destaque
para os visitantes.
Para o Prefeito Municipal,
Edir Havrechaki, o memorial simboliza um marco para a história do
município, pois, sem dúvidas é um
dos assuntos mais pesquisados
na histórica cidade de Palmeira.
Oriundos dos mais diversos espaços geográficos do globo, são
diversos pesquisadores, grupos
de estudantes e turistas em geral
que buscam diariamente informações sobre Colônia Cecília
e o Anarquismo. “A liberdade
buscada pelos idealizadores da
Colônia Cecília ainda é um desejo
de todos nós, não com os princípios radicais do anarquismo, mas
que tenhamos liberdade de pen-

samento, liberdade de expressão,
liberdade de falar e ser ouvido a
liberdade que a democracia nos
proporciona”, concluiu.
O memorial fica localizado
em uma comunidade rural denominada Colônia Santa Bárbara,
situada a 20 km do centro do
Município de Palmeira, o acesso
pode ser feito pela PR-151 (sentido Palmeira – São João do Triunfo). Do centro do município pela
PR-151 até a primeira entrada
que dá acesso a Colônia são cerca
de 10 km e a partir daí segue-se
por estrada de terra mais 12 km
até o memorial. A visitação ao
local é livre e gratuita.
São inúmeros turistas e pesquisadores que chegam a Palmeira
para saber e conhecer mais sobre
o anarquismo. Evaldo Agottani,
que é produtor de vinho e descendente de italianos anarquistas
que fizeram parte da experiência,
acredita que a visitação no local e
o aumento no fluxo de visitantes
contribui para aquecer o turismo
rural na região e a venda de seus
produtos feitos com a uva, manejo
herdado dos ancestrais.
O memorial veio após 122
anos da extinção da Colônia Cecília e de acordo com o secretário
de Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas o
memorial é foi a forma escolhida para lembrar onde Rossi e
seus companheiros ergueram a
bandeira rubro e negra, símbolo
mundial do anarquismo. “Um
memorial como esta importância
histórica certamente contribui
bastante para a cultura e turismo
do município”, comentou.
Formação da Colônia
Colônia Cecília foi uma
comuna experimental baseada
em premissas anarquistas. A
Colônia foi fundada em 1890,

Gastronomia ocupa papel
importante no município
Referência no tombamento de patrimônios imateriais,
Palmeira tem como símbolo
gastronômico, o típico Pão de
bafo (tamp fkleis), tombado
como patrimônio imaterial.
Foi introduzido na culinária
palmeirense pelos descendentes dos Alemães do Volga.
Feito à base de massa de pão
e derivados de carne de porco,
com repolho ou couve. Um
prato que hoje todas as etnias
apreciam e sabem preparar,
cada uma delas atribui o nome
ao seu idioma que traduzido
para o português nada mais é
que “Pão de bafo”, além de fazer parte do cardápio familiar,
atrai turistas de várias regiões
para conhecer o prato.
Outro alimento produzido
na região e que carrega consigo a marca Palmeirense, é
o Queijo Porungo. O queijo
é fabricado na mesma casa

que deu origem ao povoado,
a Chácara Palmeira, a qual
desempenha a atividade de
geração em geração.
O processo de produção é artesanal, com o leite produzido na fazenda, e
passado pelo beneficiamento
ali mesmo. Seu nome deriva
exatamente pelo formato que
ocupa, assemelhando-se a um
porungo, - fruto da família das
trepadeiras, que produz um
fruto com formas peculiares,
utilizado seco para produção
de cuias e artesanatos.
Além desses dois pratos
bem característicos e exclusivamente palmeirenses, o
município conta com estabelecimentos na Colônia Witmarsun, com cafés coloniais, que
garantem vasta variedade de
guloseimas doces e salgadas
e recebe milhares de visitantes
anualmente.

no município de Palmeira, no
estado do Paraná, por um grupo
de libertários mobilizados pelo
jornalista e agrônomo italiano
Giovanni Rossi (1859-1943).
A fundação da Colônia Cecília foi a primeira tentativa efetiva de implantação do ideário
anarquista no Brasil (1889).
Rossi, ideólogo e escritor anarquista, adepto da “acracia”, foi
instigado pelo músico brasileiro
Carlos Gomes a procurar D.
Pedro II com o propósito de
instaurar uma comunidade capaz de propulsionar um “novo
tempo”, uma utopia baseada
no trabalho, na vida e no amor
libertário.
Interessado na colonização
do Brasil, D. Pedro II atendeu
o pedido e escreveu ao Rossi
oferecendo as terras a serem
ocupadas pelos italianos (300
alqueires na região meridional
brasileira). A doação, de fato,

não aconteceu: logo depois da
oferta pelo Imperador foi instaurada a República brasileira,
que não reconheceu concessões
de terras outorgadas pelo império deposto a estrangeiros.
Rossi não desistiu. Comprou as
terras por meio da “Inspetoria
de Terras e Colonização”.
Os primeiros colonos chegaram em 1890 e construíram um barracão coletivo que
instalava, provisoriamente, as
famílias para, em seguida, cada
uma tratar de construir a sua
própria casa. Nessa época, o
contingente populacional na
Colônia Cecília era de quase
trezentas pessoas, inclusive
o próprio Rossi. Ao final de
1891, a explosão populacional
superava a estrutura disponível:
20 casas de madeira e um barracão comunitário. A lavoura,
a pecuária não produziam o
suficiente para a subsistência

dos colonos, grande parte
de origem operária e sem
conhecimentos agrícolas para
implementar uma produção em
maior escala.
Memorial Polônico
Em Palmeira também existe um memorial dedicado à
Cultura Polonesa. O Memorial
Polonês foi inaugurado em
agosto de 1999. A edificação
abriga uma série de objetos
históricos, que fizeram parte do
cotidiano dos imigrantes poloneses. A própria edificação foi
construída utilizando a técnica
construtiva utilizada pelos imigrantes, ou seja, o encaixe das
vigas de madeira. O Memorial
Polonês também localiza-se na
Colônia Santa Bárbara.
Com informações de Instituto Histórico e Geográfico de
Palmeira - autora Vera Lúcia
Oliveira Mayer.

Palmeira

FUNDADA EM 1951

Colônia Witmarsum,
um pedaço alemão no Paraná

Centro de Informação de Atendimento ao Turismo

Logo ao chegar se
percebe que você
está em um lugar
diferenciado
A Colônia Witmarsum foi
fundada por imigrantes menonitas em 1951, através da
aquisição da Fazenda Cancela.
Deste modo deram início à
colonização do local, mantendo
o sistema de cooperativismo e
de mutirão.
Antes de chegar em Palmeira os imigrantes estavam
em Santa Catarina, em um
município também denominado
de Witmarsum, porém não se
adaptaram à região montanhosa
e partiram para o Estado do Paraná. As casas de madeira eram
desmontadas em Santa Catarina
e reconstituídas em Witmarsum

de Palmeira. Eles receberam
importantes contribuições dos
governos Estadual e Municipal,
além do Consulado Alemão.
Além de receber os imigrantes menonitas que já estavam
no Brasil, Palmeira também
recebeu neste período outros
alemães vindos direto da Pátria mãe. Promoveram vários
intercâmbios, reconstruindo os
laços étnicos.
Eles usaram de tecnologias
mais avançadas, mecanização
para a agropecuária e construíram uma das mais ricas regiões
do município, com infraestrutura
social e cultural, comparável aos
centros urbanos. Mais tarde
adquiriram a Colônia Primavera para assentar os filhos dos
colonizadores.
Fazenda Cancela
As terras da Fazenda Cancela originaram-se da sesmaria
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Igreja Menonita Witmarsum

concedida em 1708 ao Capitão
Manuel Gonçalves da Cruz,
de Paranaguá. Correspondia
a cerca de 39.200 há. A nomenclatura de Fazenda Cancela
surgiu pelo fato de a mesma
possuir vários portões para a
divisão de atividades, ou de
plantação ou para a cria do
gado. Da sede até a estrada
principal era preciso passar por
várias cancelas.
Na primeira metade do
século XX a fazenda veio a
pertencer ao senador Roberto
Glaser, que edificou uma casa
sede, construída em madeira e
alvenaria com um pavimento e
sótão. Localizada em terreno
plano, no centro geográfico e
administrativo da hoje Colônia
de Witmarsum.
Para os imigrantes menonitas que ali chegaram em 1951,
serviu como primeira sede.
Passou por diversos usos, in-
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clusive o de hospital e maternidade onde nasceu grande parte
da atual geração menonita da
Colônia. A Casa é Patrimônio
Histórico Cultural do Estado do
Paraná, foi tombada em 1989 e
representa importante marco da
cultura alemã de Witmarsum,
sendo ali o Museu Histórico
dessa imigração.
Atualmente a Colônia de
Witmarsum ocupa uma área
superior a 7. 800 hectares e
possui aproximadamente 2.000
mil habitantes. Compreende
cinco núcleos de povoamento,
denominados aldeias, e que
são numerados de 1 a 5. Eles
ficam dispostos em torno de um
centro administrativo comercial
e social, situado na sede da
antiga Fazenda Cancela.
A Colônia conta com agência bancária, posto policial,
Centro de Informação e Atendimento ao Turista, além de
pousadas e restaurantes, cafés
coloniais, lojas de artesanato e
turismo rural.
Origem
Em 1991 a Cooperativa
de Witmarsum apresentou um
documentário que relata a trajetória dos alemães menonitas
em Palmeira. Estes seguem a
doutrina espiritual de seu líder,
Menno Simons que viveu em
“Witmarsum”, nome de uma
pequena cidade da Frísia, norte
da Holanda, de 1492 a 1559.
“Witmar” é um nome Frísio
que quer dizer “o famoso das
florestas”. “Sum” é um sufixo
que significa pomar ou chácara. “Witmarsum”, portanto,
seria a “Chácara do Witmar”,
ou a “chácara do famoso das
florestas”.
Os menonitas witmarsunenses pertencem ao grupo de
alemães-russos, que imigraram
deixando o império prussiano
no século XVIII, quando foram
para a Rússia e de lá saíram em
1929, fugindo do regime comunista instalado naquele país.
No Brasil primeiramente
haviam se estabelecido em
Santa Catarina, por volta de
1930, quando fundaram a
colônia de Witmarsum, no vale
do Rio Krauel, no sistema de
cooperativismo.
Tradições preservadas
O Museu Histórico da Colônia de Witmarsum, na antiga
sede da Fazenda Cancela,
retrata a origem da Colônia
e preser va viva a história
dos imigrantes desde quando
chegaram a Palmeira. A dança, a música, o artesanato, a
gastronomia e a manutenção
do idioma alemão ensinado
em sala de aula, mostram a
peculiaridade da comunidade
witmarsunense.
A Colônia Witmarsum em
Palmeira é um lugar alemão no
Paraná. História de um povo
que enriquece o Município em

Colônia possui
atualmente 2 mil
moradores
inúmeros aspectos e faz com
que o local receba inúmeros
turistas nacionais e internacionais, tornando-se o principal
destino turístico do município.
Turismo
Logo ao chegar na Colônia
Witmarsum é possível perceber
que você está entrando em um
local diferenciado, a começar
pelo corredor de árvores que
cobre a estrada de acesso.
Pouco mais à frente acontece
o primeiro contato com os
imóveis construídos ao estilo
germânico, com vastos e floridos jardins, tudo rodeado por
um clima rural, com criação de
animais, plantações e árvores.
Os moradores da Colônia
investem em pousadas, restaurantes, choperias, cafés
coloniais, zoológico e passeios
rurais, criando inúmeras opções de entretenimento e lazer
para os turistas. Quem quiser
passar um final de semana por
lá, hospedado em uma das
pousadas locais, apreciando
comidas e bebidas tipicamente
alemãs, tem a opção.
Mas caso o tempo para
visita seja curto, o turista pode
aproveitar a tarde em Witmarsum, passeando e apreciando
a beleza local, conhecer as
diversas atrações gastronômicas como o heisben (joelho
de porco), marreco recheado
acompanhado de purê de batatas e chucrute, as tradicionais
salsichas alemãs ou marreco recheado, ou um pedaço
de apfelstrudel (torta de maçã),
pão preto com geléias, requeijão fresco, bolachas caseiras e
outros pratos deliciosos, ou até
mesmo os queijos finos produzidos pela Cooperativa local.
Ainda é possível desfrutar das
cervejas artesanais produzidas
na própria Colônia.
Estrias Glaciais
As “Estrias Glaciais” existentes na Colônia de Witmarsum foram produzidas na rocha
devido a ação do movimento
de uma enorme massa de gelo
que cobria a região durante a
glaciação Permo-Carbonífera,
há 300 milhões de anos.
É um monumento geológico e uma das provas de que a
região Sul do Brasil esteve em
latitudes próximas ao Círculo
Polar Ártico. O afloramento
tem 150 metros quadrados e
é visitado frequentemente por
estudiosos e turistas.
Com informações do Instituto Histórico e Geográfico de
Palmeira – Artigo ‘A Fazenda
Cancela e a Colônia de Witmarsum’, de Vera Lúcia de Oliveira
Mayer.
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“A energia fotovoltáica já é bastante difundida na Europa principalmente na Alemanha por ser um país que utiliza maior
parte da energia vinda da produção solar. Como geógrafo eu sou um grande apoiador deste empreendimento porque esta
usina gera uma energia limpa e renovável. Tenho certeza de que Palmeira será um ‘case’ de inspiração para o Paraná
e para o restante do país, como uma cidade pioneira no investimento em energia gerada através dos raios solares e ao
mesmo tempo receberá um impacto financeiro positivo com a arrecadação do imposto sobre serviços pago pela empresa” ,
Edir Havrechaki, prefeito de Palmeira.

PRIMEIRA FASE TERÁ INVESTIMENTO INICIAL DE us$ 25 MILHÕES

IAP autoriza usina solar
Divulgação

Obras deverão
começas em 90
dias, segundo
empreendedor

07/04/2018

Nesta semana o prefeito
Edir Havrechaki e o secretário
Municipal de Indústria e Comércio, Jaudeth Hajar, estiveram
em Curitiba para acompanhar
a emissão da licença ambiental
de instalação do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para a
construção de um condomínio
fotovoltaico em Palmeira.
A licença de instalação permite o início das obras da primeira
etapa, que deve começar em 90
dias, de acordo com o empreendedor. Nesta fase, o investimento será de US$ 25 milhões
(R$ 83,8 milhões com base na
cotação de 04/04/2018), com
a capacidade de geração de 7,3
megawatts.
O empreendimento tem
potência total prevista de 293
megawatts divididos em sete
usinas solares. O Paraná é o
primeiro estado do Brasil a
abrigar o modelo de consórcio
de empresas e Mini Geração
Distribuída, onde cada um pode
produzir sua própria energia.
As usinas aproveitarão a luz
solar para converter em energia
elétrica a ser comercializada
com empresas interessadas.
A distribuição poderá ser feita
pela Copel ou pelo próprio
empreendimento, que conta
com a participação de investidores brasileiros, holandeses,
alemães, chineses, coreanos e
sul-africanos.
A expectativa é que com a
instalação do parque energético
o município passe a ser ponto de
referência em tecnologia e energia limpa. “Tanto para Palmeira
quanto para o Paraná esse é um
projeto-piloto, e pioneiro, que
vai trazer notoriedade para todo
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A usina será instalada
em terreno de 113 mil metros quadrados, cedido pela
Prefeitura de Palmeira, e
produzirá até 7.3 megawatts
de energia em períodos de 8
a 12 horas de funcionamento.
A energia produzida pelos
painéis solares atenderá exclusivamente as indústrias
do Paraná. Essa será a primeira usina de um projeto de
construção de outras duas, e
ao longo de 2 anos esperase um investimento de US$
330 milhões, com a criação
de 450 empregos ao final do
projeto.
O presidente da FAAD,
Fernando Augusto Filho, destacou os apoios recebidos para
que o projeto desse certo.
“Foi muito importante o apoio
que tivemos do governo, que
nos colocou na agenda e nos
deu visibilidade dentro dos
órgãos para que pudéssemos
implementar esse modelo. O

Edir Havrechaki em audiência com Beto Richa
Divulgação

o país. Será um case para outros
projetos futuros no Brasil”, afirmou Havrechaki.
Para Havrechaki, com o
projeto estabelecido, e a área
de construção já definida o
município estava a um passo de
tornar essa obra em realidade.
“Com a autorização do IAP a
empresa tem todos os aparatos
legais para iniciar as obras.
Acreditamos que no prazo de
90 dias a construção comece
juntamente com uma nova era
de energia renovável para o
município e estado”, comentou
o prefeito.
Participaram do evento de
entrega de licenciamento ambiental o deputado estadual
Paulo Litro, o presidente do
IAP, Luiz Tarcísio Mossato
Pinto, além de consultores e se-

“

Com a
autorização do
IAP, a empresa
tem todos os
aparatos para
começar obra

apoio da municipalidade de
Palmeira na figura dos vereadores e do prefeito municipal
também foi essencial para este
trabalho”, disse.
Para Augusto, o Paraná
saiu na frente sendo o primeiro
estado do Brasil a receber esse
tipo de empreendimento de
energia renovável. “O Hospital
Nossa Senhora das Graças,
através do seu diretor executivo
Fernando Cesar de Oliveira foi
a primeira empresa a assinar
contrato de locação de usinas,
uma atitude ousada que nos
colocou de fato neste cenário
de evolução”, pontuou.
A representante da Companhia Aeroespacial Chinesa,
Flora Wei, destacou a relevante parceria com a FAAD e com
o Estado, para esse primeiro
projeto no Paraná. “Estou
muito feliz com essa parceria,
de poder dar continuidade aos
investimentos em energia limpa no Estado”, comentou.

Representantes da Companhia Chinesa e da FAAD

cretários municipais.
Governo apoia projeto
Em fevereiro deste ano
uma comitiva palmeirense

formada pelo prefeito, Edir
Havrechaki, secretários do
executivo e vereadores esteve em Curitiba no Palácio
do Iguaçu para audiência

com o então governador do
estado. Na ocasião Beto Richa assinou um protocolo
de intenções para instalação
das usinas fotovoltaicas em
Palmeira.
Representantes da Companhia Aeroespacial Chinesa
e da FAAD Consultoria e
Planejamento. Na ocasião
Richa destacou a importância
de incentivar esse modelo
energético para o meio ambiente e para suprir a demanda crescente de energia.
“É um empreendimento que
vai trazer desenvolvimento
ao município, que resultará
em mais emprego e renda e,
principalmente, na geração de
energia limpa e sustentável”,
disse.

“

É um
empreendimento
que vai trazer
emprego e
renda para o
município

