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Quase quatro anos depois, o
Página Um Revista volta com tudo,
com a sua edição de nº 7. Mais do
que isso, direcionou a sua linha
editorial para conteúdo local e
regional, com algumas incursões
para fora do estado, a exemplo do
Rio Grande do Sul, onde participou
em novembro de dois importantes
eventos, o 3º Encontro Brasileiro de
Agentes de Viagens (ENBRAV) e o
Festival Internacional de Turismo
(Festuris), em Gramado. Se hoje
vislumbra-se novos horizontes,
também é grande a expectativa
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com o retorno dessa revista, que
estampa na sua capa a sensação
do cenário político, a primeira
deputada federal eleita por Castro,
Aline Sleutjes. Tem também o
Natal de Bento, na visão dos
próprios atores; paraquedismo
pelos céus da cidade; uma miss
que quer mostrar a sua beleza lá
fora; Carambeí despontando como
um município que investe em
infraestrutura; as tortas que podem
dar título para uma cidade; a moda
vista por empresárias castrenses;
a canoagem tibagiana que revela
atletas de nível internacional, e
muito mais. Assim como Castro
nos acolheu no passado, queremos
continuar
fazendo
história,
informando e entretendo.
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EDITORIAL

Q

uando o Página Um Revista
circulou pela última vez em
março de 2016, trazendo na
capa a atriz Carolina Dieckmann, o
país passava por um momento de
instabilidade econômica. A revista,
mesmo tendo uma proposta
inovadora, com layout moderno e
matérias que mesclavam conteúdo
nacional e local, já não era mais
novidade e o mercado, retraído,
recuou. Naquele momento, o
caminho foi parar com as edições
que alcançavam uma dezena de
cidades dos Campos Gerais.

Nesta edição

Voltamos!
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Dedicação nos ensaios

Filipe Garcia de Lima se prepara para interpretar
novamente o personagem principal em ‘O Fantástico
Natal de Bento’
Foto: Arquivo Pessoal
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por Michelle de Geus

O espetáculo musical ‘O Fantástico Natal de Bento’
é destaque na programação de Natal em Castro

U

nindo cultura e entretenimento, Castro realiza
um Natal cheio de magia
e alegria. As ruas, praças e os patrimônios históricos
ganham iluminação especial e as
lojas são especialmente preparadas para receber as pessoas que
estão em busca dos presentes
de final de ano. Além de aquecer
a economia da cidade, a programação também atrai visitantes de
outras cidades para conferir as di-

versas atrações. O grande destaque da programação natalina são
as apresentações do espetáculo
‘O Fantástico Natal de Bento’, promovido pela Prefeitura Municipal
de Castro.
Em sua 12ª temporada, as sete
apresentações de ‘O Fantástico
Natal de Bento’ já encantam
adultos e crianças. A cada ano o
espetáculo se renova e traz uma
história diferente. Em 2019, o

Para garantir a qualidade do
espetáculo, Filipe conta que a rotina
de ensaios foi bem puxada. “Foram
muitos ensaios. Alguns mais curtos,
outros mais compridos; pela manhã,
de tarde, de noite e até mesmo
nos finais de semana”, lembra. Ele
acrescenta que o espetáculo é
inesquecível e leva mensagens de
amor e esperança. “A importância
do Natal de Bento é que as pessoas
veem a necessidade de ajudar o
próximo, fazer bondades e também
acreditar no espírito de Natal”, frisa.

Um Papai Noel diferente
O espetáculo ‘O Fantástico Natal
de Bento’ é um dos destaques da
programação de Natal em Castro
Foto: João Oliveira

“A importância do
Natal de Bento é que
as pessoas veem a
necessidade de ajudar
o próximo, fazer
bondades e também
acreditar no espírito
de Natal”

O ator e professor de Artes,
Domiciano José Baniski, participa
do ‘O Fantástico Natal do Bento’
à 11 edições e, nesse ano, dá vida
ao Papai Noel. “Sempre bate um
friozinho na barriga, mas como é
um espetáculo alegre e leva uma
boa energia ao público, acabo
me divertindo e divertindo o
público”, revela. Ele acrescenta
que o seu Papai Noel vai fugir dos
estereótipos.“Todos acham que
esta figura lendária que é o Papai
Noel é somente um velhinho
que entrega os presentes. O
que vemos na peça é um Papai
Noel bem dinâmico e divertido”,
adianta.

Domiciano José Baniski
dá vida a um Papai Noel
alegre e divertido
Foto: Reprodução
Facebook

Filipe Garcia de Lima

Importância histórica
espetáculo traz o tema ‘Sumiram
os brinquedos’ e já deixa claro que
o clima de alegria e tranquilidade
na Fábrica do Papai Noel não vai
durar por muito tempo. Será que
o menino Bento vai conseguir,
mais uma vez, salvar o Natal? O
espetáculo é encenado pelos
alunos das oficinas de dança,
teatro da Prefeitura Municipal,
que dão vida aos mais de 20
personagens da história.

De acordo com Domiciano, o espetáculo se tornou uma importante parte da cultura e da história de Castro. “Temos
refletido nesse espetáculo o resultado de muitas histórias de superação. Ele é coordenado por excelentes professoras
e professores que buscam levar a magia do Natal através da alegria, da esperança e da amizade; não somente na
época de Natal, mas em todos os dias do ano”, salienta.

Apresentações

Ingressos

As apresentações de ‘O Fantástico
Natal de Bento’ estão agendadas para os
dias 08, 10, 12, 15, 17, 19 e 22 de dezembro,
às 20 horas, no Teatro Bento Mossurunga.

Os ingressos custam R$ 16 e podem ser adquiridos
na bilheteria do teatro de segunda a sexta-feira
das 13 às 17 horas e domingo das 18 às 20 horas.
Mais informações pelo telefone (42) 2122-5533.
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Natal

Um

Esse é o segundo ano consecutivo
que o ator-mirim Filipe Garcia
de Lima, 11 anos, é escalado
para dar vida ao Bento. Apesar
da experiência, ele que ainda
sente o nervosismo da estreia.
“Está muito legal o espetáculo”,
enfatiza. O convite surgiu quando
ele participou do projeto Castro
Encena, da Prefeitura Municipal,
lá foi selecionado para o
espetáculo e recebeu a missão
de interpretar o personagem
principal da peça.
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EU VOU!

Escolher um bom lugar para comer,
pernoitar e até se aperfeiçoar
demanda pesquisa e uma pitada
de sorte. Para que você não erre
na escolha, a Página Um Revista
recomenda algumas empresas.

Esse é o seu primeiro ano como deputada federal. A senhora imaginava que iria enfrentar tantos desafios?
Já trabalhei como professora e treinadora em
três turnos, fui vereadora, mas nunca trabalhei
tanto como aqui em Brasília. As agendas têm
hora para começar, mas não têm hora para terminar. A distância de casa, ausência no dia a dia
dos filhos, problemas de saúde, falta de tempo
para descansar e se recuperar são alguns desafios a enfrentar.

“

Eleita deputada federal, Aline Sleutjes assumiu para
a missão de defender Castro e o Paraná em Brasília.

Se em algum momento política foi
considerada “coisa de homem”, esse
tempo definitivamente já passou.
Lugar de mulher é onde ela quiser
Aline Sleutjes
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Tenho trabalhado na Frente Parlamentar da
Agricultura, na Comissão da Agricultura, em
várias subcomissões com temas relevantes para
as cooperativas como a Lei Kandir, o passivo do
FUNRURAL, Normativa 76 e 77 (referente do
leite), crédito rural, entre outros temas. Outra
grande conquista foram os frutos das missões
internacionais que participei, como a da Ásia.
Nunca antes na história exportamos tanta carne
e outros produtos do agro para o mercado
chinês e tenho certeza que nossa missão
foi determinante para isso. Sou autora do PL
1860/2019 que é para solucionar um problema
chamado bitributação. Quando o agricultor
passava sua produção para a cooperativa tinha
que pagar imposto sobre essa mercadoria.
Quando a cooperativa passava essa mesma
produção para o mercado, para o vendedor
final, incidia novamente o mesmo imposto, uma
completa incoerência.
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A

deputada federal Aline Sleutjes
é a primeira representante de
Castro eleita para a Câmara
dos Deputados. Após 20 anos de
vida pública, esse é o maior desafio da sua
carreira e revela: “nunca trabalhei tanto”.
Ela é titular da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural, da Comissão de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, participa da Frente
Parlamentar da Agricultura entre muitas
outras. Ao lado de ministros e senadores,
participou de missões oficiais ao continente
asiático e à República Tcheca para alavancar
o agronegócio e investimentos no Paraná.
Nessa entrevista exclusiva, a deputada fala
sobre as conquistas do primeiro ano do seu
mandato, perseguição política, fake news,
governo Bolsonaro e as eleições de 2020.

”

Antes de assumir a sua cadeira na Câmara
dos Deputados, a senhora afirmou que iria
trabalhar em defesa das cooperativas e
agronegócio. Que conquistas podemos destacar
nessas áreas?
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Estive em várias audiências junto ao Ministro da
Educação onde discutimos varias melhorias para a
educação, em especial a inclusiva, uma delas foi a
redução do número de alunos com necessidades
especiais por sala de aula. Também trabalhei junto ao
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
- FNDE para recuperação de obras, canceladas e
paradas. Já liberei o total de R$ 2.381.688,33 para
cobertura de quadra escolar, creches e construção de
quadra poliesportiva. Outra conquista que tivemos foi
a emenda apresentada, junto a Comissão de Defesa
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para
produção de livros e materiais didáticos em braille e
tinta, para facilitar o aprendizado.

Deputada destinou mais de R$ 2,3 milhões em
emendas impositivas para a educação

foto: divulgação / assessoria

foto: divulgação / assessoria

Como educadora, a senhora vem trabalhando para
trazer melhorias para a educação. Que avanços
tivemos nesse setor tão importante?

Qual o papel da mulher na política?
Falta representatividade?
A participação feminina na Câmara
cresce a cada eleição e isso é um
ponto muito positivo. Existem
questões de relevância nacional
que precisam do olhar feminino
e, por isso, a mulher precisa ter
voz em Brasília. Por outro lado, é
preciso que mais mulheres entrem
para a vida política. Se em algum
momento política foi considerada
“coisa de homem”, esse tempo
definitivamente já passou. Lugar de
mulher é onde ela quiser.
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As eleições municipais já estão
sendo discutidas nos bastidores
da política. A senhora pretende
concorrer novamente ou apoiar
algum candidato em Castro?

O governo do Estado já cadastrou
a proposta e agora depende do
processo de liberação desse recurso
do Ministério para o Governo
Estadual. A expectativa é que a obra
comece no próximo ano e termine
até o final do meu primeiro mandato.
Essa não foi uma promessa da minha
campanha, mas já me desloquei
diversas vezes na poeira ou no barro
daquela estrada e sei o quanto esse
asfalto fará diferença na vida dos
moradores da região.

Em meu primeiro ano de mandato
já destinei mais de R$20 milhões
em emendas para a região dos
Campos Gerais, mas quero poder
ajudar ainda mais. Ano que vem
teremos eleições municipais e
estarei envolvida diretamente
em dezenas de municípios para
que possamos estreitar os laços
políticos e colaborar ainda mais
com emendas e demandas.
Espero que daqui 3 anos, os
municípios estejam com melhor
qualidade de serviço público,
que meus projetos, emendas e
atitudes tenham melhorado a vida
dos paranaenses e estes tenham
orgulho da sua representante.

Não sou candidata. Tenho convicção
que Castro pode ser muito mais
do que é hoje e acredito que
em Brasília é onde mais posso
contribuir para esse crescimento.
Pretendo seguir até o fim de meu
mandato como deputada federal.
Estamos conversando com alguns
grupos para definirmos como será
nosso apoio. Castro precisa estar
alinhada com o governo do Estado
e o governo Federal para conseguir
mais investimentos, este é meu
desejo. Estou trabalhando para trazer
o IFPR, universidade de medicina,
uma indústria da República Tcheca,
outra da China, cursos técnicos e
profissionalizantes no Ensino Médio
e muitos recursos para instituições e
hospitais.

Aline Sleutjes tem usado a tribuna da Câmara dos
Deputados para defender os interesses dos Campos
Gerais

Existe algo que a senhora gostaria de ter realizado
e não conseguiu nesse primeiro ano de mandato?
Gostaria que alguns projetos de
lei tivessem mais celeridade para
serem aprovados, como o PL
1861/19 que trata do atendimento
para crianças com uma má
formação congênita chamada
mielomeningocele. Mesmo que a
incidência no Brasil da mielo seja
oito vezes maior que a Síndrome
de Down, ainda é pouco conhecida

e não tem tratamento previsto no
SUS. Gostaria que a visibilidade do
meu trabalho fosse maior, para que
as pessoas pudessem entender e
valorizar tudo o que faço. Também
gostaria de ser menos perseguida
e ofendida nas redes sociais, pois
é muito triste estar dando seu
máximo e gastar muita energia e
tempo desmentindo fake news.

A parlamentar é vice-líder do
Governo na Câmara e está em vias
de trocar de partido. A que se deve
esta decisão?
Me elegi com a bandeira do governo
Bolsonaro, confio nele e acredito
que esse governo realmente dará
certo, então não tenho como ficar
no PSL sem o Presidente. Não estar
ao seu lado seria uma falha minha,
uma espécie de traição. Eu me elegi
garantindo aos meus eleitores que
estaríamos juntos, defendendo os
interesses do povo brasileiro que
escolheu o caminho de renovação
e moralização que o Presidente
Bolsonaro representa. Justamente
por isso não podemos aceitar a falta
de transparência e valores que o
PSL demonstra hoje.

“

Já trabalhei como
professora e treinadora
em três turnos, fui
vereadora, mas nunca
trabalhei tanto como
aqui em Brasília

”

Como a senhora avalia a atuação do
Presidente Jair Bolsonaro? Existem
pontos a serem melhorados?
Sabíamos que não seria fácil esse
primeiro ano depois de doze anos
de desgoverno. Pegamos o país
quebrado, com a economia no fundo
do poço e hoje podemos dizer que
o processo de recuperação desse
cenário caótico já começou. Apesar
de todos os desafios, estamos
no caminho certo. Presidente
Bolsonaro nos motiva todos os
dias com sua força de vontade,
honestidade, comprometimento,
patriotismo, dedicação e fé
Deputada Aline Sleutjes ao lado do Presidente Jair
Bolsonaro

Por duas vezes, a senhora participou de missões com autoridades
e empresários na China. Quais os
resultados concretos das suas visitas
ao continente asiático?
As exportações de carne bovina do
Brasil para a China deram um salto
de 62% em outubro, em relação ao
mesmo período de 2018, um reflexo
de mais frigoríficos habilitados a
exportar para o mercado chinês.
Tenho certeza que a nossa missão
na Ásia foi determinante para isso
já que pude mostrar a força do agro
paranaense. Além disso, recebi um
grupo de investidores chineses
que pretende injetar US$ 1 bilhão
em infraestrutura e saneamento no
Paraná.

Como era a Aline antes de ser eleita
deputada federal e como é a Aline
agora. Foi possível amadurecer
nesse primeiro ano de mandato?
Quando cheguei em Brasília,
vim com vontade de mudar o
país sozinha, mas aprendi que as
coisas levam tempo e é preciso
muito diálogo. A minha essência
permanece. A determinação e a
honestidade fazem parte da minha
criação. Continuo firme com meus
princípios sendo a mesma Aline
- mulher, mãe, amiga, guerreira,
humilde e decidida - que todos
vocês conhecem.
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Como a deputada espera que
Castro e as cidades vizinhas estejam
daqui a três anos? O que é possível
fazer pela população nesse curto
período de tempo?

foto: acervo pessoal

A senhora protocolou emendas
impositivas para terminar o asfalto
do Socavão (R$ 10 milhões). Quando a população terá acesso a essa
melhoria?

foto: divulgação / assessoria
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Embaixador do Brasil no Vietnã ladeado pela ministra Tereza Cristina e a deputada Aline Sleutjes
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CARAMBEÍ

Grupo Rickli
completa 50 anos
por Augusto Travensolli

Uma história que se entrelaça com a cidade de
Carambeí; de lutas, conquistas e projetos futuros

C
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riada em 1969, a história
do Grupo Rickli ajudou na
construção de Carambeí.
A empresa teve sua origem
na indústria madeireira, onde atuou
até 2016. Depois, expandiu seus
negócios pelo setor de geração
de energia elétrica, logística de
resíduos recicláveis, construção
civil e supermercados.

16

ficamos, namoramos e casamos.
Tenho uma admiração imensa
por ela, pois me acompanhou em
todos os meus projetos e sonhos
e hoje estamos juntos com uma
família maravilhosa”, relata Osmar.
No início da década de 80 sentiu
que estava no rumo certo, na
cidade ‘prometida’. “Nesta década
ocorreram muitas coisas, fizemos o
supermercado, posto, restaurante,
além é claro de estarmos em
pleno funcionamento de nossa
madeireira”, diz o empresário.
Percebendo que os moradores da
cidade tinham muita dificuldade
em fazer compras, deslocandose muitas vezes até Ponta Grossa,
viu uma grande oportunidade:
“Em 1985 o Osmar provocou o pai
para criarmos um supermercado.
Aí, nós topamos e encaramos o
desafio. Claro que no começo não
foi muito fácil.atualmente estamos
com quatro lojas, a matriz, outra no
bairro Eldorado, além de Jaguariaíva
e Arapoti,” explica o gestor do
supermercado Nelvir Rickli Júnior.

Primeira serraria: o começo de uma
grande saga empreendedora
foto: arquivo Rickli

Osmar sempre esteve a frente dos
negócios. Ele teve uma visão, ainda
jovem, de que uma terra prometida
lhe esperava. Natural de Ipiranga,
começou a trabalhar com o pai
e com ele aprendeu técnicas de
serraria e valores humanos. Apenas
com 20 anos soube qual era a sua
terra prometida: Carambeí.
Nos anos 1970, em um dos seus
negócios de viagem, conheceu sua
esposa. “Foi amor à primeira vista:

Nem um grande incêndio em
2003, que tomou todo o mercado
foi capaz de apagar os sonhos de
Osmar. Uma loja mais moderna e
bonita foi construída, resultado de
sua determinação e coragem.
Humano e visionário, Osmar viu
seus negócios expandirem nos
anos 90. Criou lotes e condomínios,
ajudando no crescimento da
cidade. Mais de 3500 famílias já
foram beneficiadas. Humanitário,
conduziu a prefeitura de Carambeí
por sete anos deixando um grande
legado ao município.

Osmar Rickli: espírito empreendedor e trabalho são os
alicerces da empresa nestes 50 anos
foto: assessoria

Projetos para o futuro
O Grupo Rickli não para de crescer.
Assim como Carambeí, Osmar
sente um amor gigante pela família
- bem como o lugar que com tanto
orgulho ajudou a formar.
Mais projetos inovadores estão
nascendo:
fazenda
inteligente;
novos condomínios habitacionais;
investimentos na termoelétrica,
piscicultura e coorporativismo.
“Queremos fazer muito mais. O
que pudermos fazer e tivermos
condições iremos executar, sempre
com pé no chão, dando um passo
por vez”, conclui Osmar.

por Augusto Travensolli

Izabelle Antunes conquistou o prêmio de Miss Paraná Latina
e representará o estado no Miss Brasil Latina

E
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studar, sorrir, encantar.
Engana-se quem imagina
ser simples representar
uma cidade, estado ou país
pelas passarelas do mundo. Para
brilhar nos concursos de beleza, as
candidatas enfrentam uma extensa
e exaustiva rotina de preparação.
Com apenas 25 anos, Izabelle
Antunes se prepara para buscar o
título de Miss Brasil Latina em 2020.
A concurso acontece em maio, na
cidade de Recife (Pernambuco).

18

De acordo como Izabelle, a
intensidade e a responsabilidade
são ainda maiores para um
concurso como o Miss Brasil Latina.
A jovem vem buscando maior
apoio, intensificando os estudos
e exercícios físicos para garantir
a sua participação no concurso
nacional. A rotina inclui academia
e acompanhamento nutricional,
mas não para nos cuidados com a
beleza. “Estou na minha segunda
graduação, além da busca de uma
parceria para um curso de idioma,
que são quesitos fundamentais
para a conquista do título de miss”,
revela.
Participar de um concurso é
sempre um desafio e Izabelle já
antecipa as diferentes emoções
que irá sentir quando estiver em
frente aos jurados. “As emoções são
as mais diversas e a adrenalina com
Izabelle durante a premiação do Miss Paraná Latina
Foto: Art Mathias Freestyle Photo

certeza é a principal. A emoção
de se autodesafiar é incrível, saber
que conseguimos nos superar”,
destaca. Ela garante que não há
rivalidade nos bastidores e que
as candidatas aprendem umas
com as outras. “O concurso de
miss também tem muita amizade.
Como existe o confinamento antes
da grande final, acabam surgindo
grandes amizades com as meninas
de outras cidades e muita troca de
experiências culturais”, diz.

“Para além da
beleza, é possível
ser porta-voz de
uma mensagem
de solidariedade,
de esperança e de
força, que é uma
das características
da mulher atual”

Miss Carambeí
A vaga para a disputa veio após a
conquista do prêmio de Miss Paraná
Latina em novembro. Defendendo
Carambeí, Izabelle venceu a coroa
do estado, concorrendo com 19
candidatas. “Eu estou extremamente
feliz e honrada representar o estado
dentre tantas candidatas com
potencial. Ao mesmo tempo, sinto
a responsabilidade que é carregar
esse título e pretendo fazê-lo da
melhor forma possível”, afirma.

Izabelle representará
Carambeí e o Paraná
em concurso nacional
Foto: Dani Antunes

Além de Izabelle, foram premiadas
na capital como Vice Miss (Quatro
Pontes) 1ª Princesa (Campo Largo);
2ª Princesa (Curitiba) e 3ª Princesa
(Prudentópolis e Cruzeiro do Oeste).
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Miss Carambeí será o
Paraná em concurso
nacional em Recife

Encerrando a carreira
com chave de ouro
Após a participação no Miss Brasil
Latina, Izabelle pretende encerrar
a carreira em concursos de beleza.
“Provavelmente esse seja o meu
último concurso. Estou com foco
total em trazer a coroa de miss Brasil
para o Paraná”, garante. Ela acredita
que esse seria o final perfeito para
um sonho que possui desde criança.
“Sempre fui muito apaixonada pelo
mundo miss e sempre acompanhei
tudo. Esse novo formato de
concurso que vem se consolidando
da miss me encantou. Para além da
beleza, é possível ser porta-voz de
uma mensagem de solidariedade,
de esperança e de força, que é uma
das características da mulher atual”,
enfatiza.

Beleza e inteligência
Izabelle tem 25 anos é natural de
Ponta Grossa. Bacharel em Serviço
Social, com especialização em
Gestão da Saúde, Izabelle atualmente
cursa Jornalismo. Em concursos de
beleza, entretanto, possui poucas
participações. Em 2014, foi eleita
rainha da EFAPI de Ponta Grossa e,
quatro anos mais tarde, ficou no top
5 do Miss Paraná Globo.
Redes Sociais
Acompanhe toda a preparação de
Izabelle Antunes para o concurso
de Miss Brasil Latina através do
instagram @izantunes.
Vice Miss, Rainha e 1° Princesa do Miss Paraná Latina
Foto: Célio Andrade
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Uma vida dedicada
à educação
por Michelle de Geus

Aos 103 anos, a professora Julieta Signorelli ainda é lembrada com carinho pelos
alunos do Colégio Major Vespasiano, onde lecionava português e francês

P

ortuguês e francês. Essas
eram as matérias que a
professora
aposentada
Julieta Signorelli, de 103
anos, costumava ensinar aos seus
alunos. Ao todo, foram 42 anos
dedicados à profissão e inúmeras
vidas transformadas através da
educação. Embora tenha dado
aulas em outras cidades, foi em
Castro, sua cidade natal, que Julieta
lecionou a maior parte do tempo.
Entre os alunos, Julieta tinha fama
de ser uma professora bastante
severa. “Eu tinha essa fama e
era mesmo muito exigente com
as crianças. Queria que todos
aprendessem a ler e a escrever
direitinho, e tivessem uma letra
bonita”, conta. Ela acrescenta
que impunha respeito na sala de
aula e exigia a atenção da turma.
“Os alunos eram ótimos e me
respeitavam muito”, lembra.

Gratidão e reconhecimento

Dedicação exclusiva

Também foi no Colégio Major
Vespasiano que Julieta recebeu uma
homenagem pela sua importância
na história da instituição e pode
reencontrar antigos colegas de
trabalho e ex-alunos. O carinho e
o reconhecimento emocionaram
a professora. “Foi uma surpresa
que eu não esperava. Fiquei
muito satisfeita e orgulhosa com
a lembrança”, destaca. O evento
aconteceu em outubro e fez parte
das comemorações do mês do
professor.

Julieta nunca se casou e não teve
filhos, mas garante que não se
arrepende de ter dedicado sua
vida à arte de ensinar. “Eu não me
arrependo. A vida tinha que ser
assim e assim foi”, diz. Ela conta
que o interesse pela educação
surgiu na juventude, quando
estudava em um colégio interno
e costumava ajudar a cuidar dos
alunos menores. A professora
também é a terceira filha de seis
irmãos, todos já falecidos. “Fiz um
acordo com Deus”, brinca.

Trabalho constante
A primeira aula ministrada por
Julieta foi em Piraí do Sul, também
nos Campos Gerais. Em 1957, a
professora começou a trabalhar no
Colégio Estadual Major Vespasiano
Carneiro de Mello, de Castro, e
foi nessa instituição que passou
a maior parte da carreira. “Eu
trabalhava 12 horas por dia. Quatro
horas de manhã, quatro horas de
tarde e quatro horas de noite. É
coisa, né?”, diz.

Julieta Signorelli começou a dar aulas em 1957.
Foto: Reprodução / fabianaguedesporaicastro.blogspot.com.br

Pioneirismo

O doce sabor da Holanda

Uma das primeiras pessoas a
abraçar a ideia do Festival de Tortas
foi Frederica Dykstra, fundadora
e confeiteira-chefe da Frederica’s
Koffiehuis. As tortas que Frederica
fazia para as reuniões da família
chamaram a atenção e, em 2002, foi
convidada a assumir a confeitaria
que abriria no Parque Histórico.
Cinco anos mais tarde, ela deixaria
o Parque para abrir o próprio
negócio. Não demorou para que o
empreendimento crescesse e, em
2014, foi inaugurado o novo espaço
com capacidade para receber
até 700 pessoas. Atualmente, a
Frederica’s produz cerca de 45
opções de tortas, salgados, e
petiscos diariamente.
Foto: Divulgação/Tortas Wolf
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O
maior
símbolo
desses
investimentos é o Festival de Tortas.
O evento é realizado anualmente
pela Prefeitura Municipal em
parceria com o Parque Histórico
de Carambeí e tem o apoio da
Frísia Cooperativa Agroindustrial,
da Colônia Holandesa e da Herança
Holandesa. De acordo com a
turismóloga Suellen Pavanelo,
idealizadora do evento, a iniciativa
surgiu quando ela coordenava o
departamento de Turismo e foi
convidada a participar do Salão
Paranaense de Turismo, em Curitiba.
“Para representar Carambeí, decidi
levar algumas tortas para o evento
e aproveitar esse momento de
degustação para contar um pouco
da origem do município e da cultura
do holandesa”, conta. A aceitação
foi imensa e Suellen voltou para
casa determinada a realizar um
festival de tortas na cidade.
Cerca de 45 pratos, entre
tortas, salgados e petiscos, são
comercializados todos os dias
na Frederica’s Koffiehuis
Foto: Divulgação/Frederica’s Koffiehuis

As tortas são uma das principais apostas no turismo gastronômico em Carambeí

Novos negócios
O Festival de Tortas também é
um celeiro para novas empresas
e o evento foi fundamental para o
surgimento da Tortas Wolf. Maria
Terezinha Wolf fazia bolos por
encomendas e foi convidada a
participar do II Festival de Tortas,
em 2011. Foi o filho Diego Wolf
quem percebeu o potencial
do negócio e motivou a mãe a
continuar. “Nós começamos a fazer
algumas tortas para vender aos
finais de semana na nossa casa, em
épocas comemorativas, a exemplo
do Natal. Já com a confeitaria

Carambeí vem se consolidando como a ‘Capital das Tortas’ e o principal
expoente é o festival realizado anualmente no município
trouxeram consigo o gosto pelos
doces. O hábito resiste até hoje e
os pratos foram se tornando cada
vez mais sofisticados, com muito
creme, chocolate e chantilly. Não
demorou para que o município
apostasse na vocação natural
para o turismo gastronômico e
começasse a se consolidar como a
‘Capital das Tortas’.

única que tanto temos prazer em
ofertar. Com isso, surge a vontade de
voltar e experimentar mais vezes”,
frisa. Ela acrescenta que o evento
contribui para o desenvolvimento
de Carambeí e traz mais negócios
para toda a cidade.

Foto: Divulgação/Frederica’s Koffiehuis

Por Michelle de Geus

s tortas são um dos
maiores símbolos da
confeitaria holandesa. A
torta de maçã é quase
onipresente nos Países Baixos e não
pode faltar nas festas aniversários
ou para acompanhar uma xícara de
café nos dias chuvosos. Quando os
primeiros imigrantes holandeses
chegaram em Carambeí, em 1911,

De acordo com Frederica, as tortas
são o principal produto turístico
da cidade. “Muitas pessoas estão
conhecendo pela primeira vez a
nossa cidade através do Festival
de Tortas, experimentando nossos
sabores e tendo aquela experiência

aberta, passamos três anos tirando
todas as coisas da sala e colocando
no quarto para receber os clientes”,
lembra. Com o aumento da procura,
em 2015 a casa foi reformada para
que a Tortas Wolf tivesse uma
sede própria e a família passou
a se dedicar exclusivamente
ao empreendimento. “Valeu a
pena ter insistido. Hoje eu sou
apaixonado por isso aqui”, revela
Diego. Atualmente, a empresa
comercializa aproximadamente 60
tortas doces por semana, além de
bolos e salgados .
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O hábito de saborear tortas foi trazido
pelos primeiros imigrantes holandeses que
chegaram a Carambeí

Diego Wolf, das Tortas Wolf

Todas as semanas a Tortas Wolf prepara
aproximadamente 60 tortas doces

“Valeu a pena ter
insistido. Hoje eu
sou apaixonado por
isso aqui”
Diego Wolf
Foto: Divulgação/Tortas Wolf
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?

Prepare-se
para o

verão

O

verão está chegando e com ele
os dias mais longos e as altas
temperaturas. A estação pede
peças leves, confortáveis e fresquinhas.
Para você arrasar no visual, separamos
uma lista com tudo aquilo que estará
em alta na nova temporada.
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O verão 2020 vai ser muito colorido.
Quem garante é a empresária
Mariane Fadel Telles Prestes. “O
calor do verão vem acompanhado
de cores quentes, como o vermelho
e o amarelo. Eles aparecem tanto
na tonalidade bem acessa, quanto
nos tons mais queimados”, diz.
Mariane lembra que na moda não
existe regras e que é possível ousar
nas composições escolhendo tons
suaves. “As cores mais frias, por
exemplo o lilás e a menta, também
vão fazer bastante sucesso”,
comenta.

Leveza e suavidade
Quanto aos tecidos, Mariane frisa
que as peças serão mais fluidas.
“A escolha certeira é por peças
soltas e que dão movimento ao
andar. Um bom exemplo é o linho,
um dos tecidos mais antigos do
mundo, e que sempre carregará o
seu glamour”, lembra.

Um item que estava quase
esquecido é o lenço de seda, mas
ele estará em alta no verão. “Os
lenços de seda vão ser usados
como acessórios nos cabelos,
amarradinhos nas bolsas ou até
mesmo no cós dos shorts”, enumera.
Jocelaine acrescenta que o ideal
é apostar nas peças coloridas,
estampadas, animal print ou tie dye.

Feito à mão
De acordo com a empresária,
Jocelaine Lins Cropolato, os itens
artesanais estarão com tudo na
nova estação. “Uma das principais
tendências são as bolsas e
acessórios confeccionados em
palha. Os acessórios artesanais
vão dar um toque todo especial
ao visual”, garante.

Abuse das estampas
Mariane enfatiza que estarão em alta as estampas, as padronagens inusitadas, o
poá, as listras, o tie dye, o marmorizado e o animal print. “Para dar uma quebrada
no look e trazer a suavidade do verão, é interessante compor o animal print
com cores mais saturadas como o pink, o vermelho e o amarelo. Ele também
fica ótimo com jeans e roupa branca”, recomenda. Ela acrescenta que as listras
multicoloridas serão um dos destaques da estação, inclusive no beach wear.

Retrô chick
A moda é feita de ciclos e tudo aquilo que
um dia caiu em desuso, pode voltar a ser
tendência. “Um dos queridinhos da nova
estação é o neon, vindo diretamente dos
anos 80. Ele estará presente em peças
vibrantes e luminosas”, conta. Não é apenas
o neon que estará de volta na próxima
estação, enfatiza Mariane. “A cara do verão
são as peças que valorizam mais a cintura,
as mangas bufantes e os laços”, diz.

Pequenas e charmosas
Depois da tendência das maxibags,
as bolsinhas pequenas e de mão vão
reinar absolutas. Elas são charmosas,
versáteis e combinam com qualquer
estilo. “As mulheres vão usar bolsas
pequenas que cabem apenas
o celular. Para que elas também
possam brilhar no look, o segredo
é investir em peças bem coloridas”,
orienta Jocelaine.

O verão pede peças leves e
fresquinhas e, para muitas mulheres,
isso significa usar e abusar das saias.
“Apesar de toda a polêmica e os
cuidados para não achatar a silhueta,
as saias e vestidos no comprimento
midi ou mullet vão ser muito usados
nesse verão”, enfatiza Jocelaine.
Existem vários tamanhos diferentes
para as saias midi, elas podem
começar logo abaixo dos joelhos
e vão até o meio da panturrilha.
Já as mullets são marcadas pela
assimetria, ou seja, são aquelas
que possuem um comprimento na
frente e outro atrás.

Jeans
atemporal
O jeans é um clássico que nunca
sai de moda e estará em alta na
nova estação. A peça é atemporal
e permite as mais variadas
combinações. “Vamos ver bastante
aquele jeans com lavagem bem clara
e manchadinha, parece que tem a
aparência de desgastado”, afirma
Jocelaine. Uma opção que tem
tudo a ver com esse jeans moderno
são as t-shirts. “É bacana escolher
uma blusinha bem descolada e usar
amarrada na cintura”, destaca. Outra
boa opção são os croppeds.
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Muitas cores e estampas
variadas

Quem tem
medo da
saia midi

O retorno do lenço
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Por Michelle de Geus

Carambeí vive um momento histórico e os investimentos maciços
do poder público começam a transformar a rotina do município

C

arambeí está de cara
nova. Nos últimos sete
anos, a infraestrutura
urbana do município
cresceu muito e a cidade se
transformou
num
verdadeiro
canteiro de obras. Além dos
investimentos do poder público
no setor, Carambeí também
vem despertando o interesse
de empresários do setor da
construção civil que acreditam e
confiam no potencial do município.
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De acordo com o prefeito Osmar
Blum, a necessidade de fazer
investimentos para melhorar a
infraestrutura urbana foi percebida
logo no início do mandato. “Quando
assumimos, em 2013, encontramos
uma
cidade
totalmente
abandonada. Os loteamentos
novos que existiam estavam sem
o mínimo de infraestrutura, como
asfalto, calçada para pedestres

30

e muitas vezes até sem esgoto”,
lembra. Percebendo isso, ele
decidiu priorizar, primeiramente, as
obras de coleta de esgoto urbano
e, na sequência, asfalto e calçadas.
Blum garante que o maior legado
da atual gestão será o da
infraestrutura e acredita que
foram esses investimentos
que levaram Carambeí a
chamar a atenção também
da iniciativa privada. “Os
investimentos privados
vieram devido a confiança
que o município adquiriu,
mostrando o bom trato
com a coisa pública.
O resultado disso é
mais emprego, mais
dinheiro
girando
na economia, mais
impostos arrecadados
que vão voltar para
comunidade em obras
e serviços”, enfatiza.

A Prefeitura de Carambeí deu
início ao maior programa de
pavimentação da história do
município. A iniciativa não se
limitou às áreas centrais da cidade,
mas foi levada também diversos
bairros e distritos da zona rural.
Com os recentes investimentos
de mais de R$ 3 milhões será
possível pavimentar mais 12 ruas no
Bairro Campina, Vila Banana e Vila
Mangabeira. Blum lembra que essa
é uma antiga reivindicação dos
moradores que, finalmente, está
sendo atendida. “A palavra-chave
é qualidade de vida. Foi a isso que
nos propusemos desde o início”,
frisa.
As melhorias podem ser vistas
não apenas nas ruas do município,
mas também nas estradas que
ligam Carambeí a outras regiões.
Recentemente, o Governo do
Estado autorizou a liberação de
mais R$ 6,4 milhões para a Estrada
do Catanduvas e a obra deverá ser
iniciada em janeiro de 2020.
Sonho da casa própria
Uma
das
novidades
mais
aguardadas pela população é a

Osmar Blum destaca investimentos

entrega de 154 casas populares,
através do Programa Minha Casa
Minha Vida, prevista para o
início de 2020. Para Blum, essa é
mais uma vitória. “Em 24 anos é
a primeira vez que o município
recebe este tipo de investimento.
É muito gratificante poder entregar
as chaves da casa própria para
as pessoas”, afirma. Mais de mil
famílias carambeienses tiveram
seus cadastros encaminhados para
a Caixa Econômica Federal, que
ficou responsável pelo processo
de seleção.
Sede própria do poder público
Quem também irá ganhar uma
casa nova em breve é a Prefeitura
Municipal. Pela primeira vez na
história da cidade, a administração
pública
terá
sede
própria.
“Atualmente, o poder público
gasta anualmente mais R$ 600
mil em aluguéis. A construção
da sede própria representa uma
economia
considerável
para
os cofres públicos”, avalia. O
prédio está sendo construído na
Rua Projetada, Jardim Europa, e
deverá concentrar todos os órgãos
municipais, trazendo mais conforto
e comodidade para a população.
A obra custará R$ 7 milhões e
expectativa é que ela seja entregue
até julho de 2020.
Residencial Jardim Eldorado é um dos novos condomínios
habitacionais de Carambeí

Construção da sede própria da Prefeitura Municipal representa uma
economia de R$ 600 mil por ano aos cofres públicos

Fotos: Renan Areias Mourão

Foto: Divulgação

“Quando
assumimos, em
2013, encontramos
uma cidade
totalmente
abandonada.
Os loteamentos
novos que existiam
estavam sem
o mínimo de
infraestrutura,
como asfalto,
calçada para
pedestres e muitas
vezes até sem
esgoto”.
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Uma cidade renovada

Asfalto nos bairros mais afastados
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Foto: Divulgação/Prefeitura de Carambeí

CASTRO

contribuiu para que a cidade
atraia os paraquedistas. “Castro
normalmente tem tempo bom,
vento moderado, um visual ótimo
e, principalmente, o clima da área
é muito bom”, afirma.

Campos abertos e zonas livres de obstáculos fazem de Castro um lugar ideal para o paraquedismo
Foto: Reprodução/Página Skydive Castro do Facebook

Um novo jeito de conhecer Castro

“Castro já foi,
por muitos anos,
referência no
paraquedismo no
Brasil. Eu mesmo
comecei a saltar
aqui, em 1997.
Infelizmente, aos
poucos isso foi se
perdendo”
Claussius Sgarbi

Por Michelle de Geus

C

Todos os meses, mais de 60 paraquedistas se reúnem para praticar
o esporte e apreciar a cidade do alto

onhecer Castro do alto.
Essa é a proposta do
Skydive Castro, evento
que todos os meses
reúne cerca de 60 pessoas, entre
paraquedistas
experientes
e
amadores. A iniciativa se propõe a
incentivar a prática do esporte no
sul do Brasil e colocar novamente
o município como referência em
saltos de paraquedas.
De acordo com o paraquedista
Claussius Sgarbi, mais conhecido
como Tibi, instrutor e organizador
do evento, a ideia de realizar o
evento surgiu para aproveitar
a localização privilegiada do
município. “O principal fator que
nos motivou a realizar o evento
foi o aeroporto de Castro. Ele está
localizado numa região muito boa,
no meio de campos abertos, livre
de obstáculos e com vários locais
alternativos que garantem o pouso
em segurança”, explica.

Como é o evento
A Skydive Castro foi criada
com o objetivo de aproximar
paraquedistas
experientes
e
amadores. Quem já possui o
próprio paraquedas paga apenas
a vaga na aeronave, mas também é
possível alugar o equipamento ou
contratar um dos sete instrutores
que estão à disposição para
realizar um salto duplo. A aeronave
comporta até 15 pessoas e decola
a cada 15 minutos, garantindo
vários saltos ao longo da manhã.
Para encerrar a aventura em alto
astral, é servida uma deliciosa
costela de chão.
Tradição no paraquedismo

Dezenas de paraquedistas de diversas regiões do estado se reúnem todos os meses no Skydive Castro
Foto: Reprodução/Página Skydive Castro do Facebook

Tibi lembra que Castro tem
tradição no esporte. “Castro já
foi, por muitos anos, referência no
paraquedismo no Brasil. Eu mesmo
comecei a saltar aqui, em 1997.
Infelizmente, aos poucos isso foi
se perdendo”, lamenta. Para Tibi,
o Sydive Castro promete resgatar
essa vocação da cidade.

Quem nunca saltou de paraquedas tem a
oportunidade de fazer um salto duplo com
um dos instrutores
Foto: Claussius Sgarbi (Tibi)

Evento atrai paraquedistas de
todo o estado
O curitibano Adriano Mormul
pratica o esporte há mais de 10
anos e todos os meses vem para
Castro saltar. Ele conta que a sua
relação com o paraquedismo
foi de amor à primeira vista.
“Acho que me apaixonei pelo
paraquedismo quando era criança
e vi na televisão, pela primeira vez,
alguém saltando. Desde então,
sempre tive vontade de saltar”,
lembra.
Embora seja um paraquedista
experiente, Adriano ficou um
tempo sem saltar e só voltou
recentemente
quando
ficou
sabendo, pelas redes sociais,
do evento realizado em Castro.
“O primeiro ponto positivo é
a
localização
extremamente
conveniente, bem pertinho de
Curitiba. Além disso, o município
tem boa altitude em relação ao
mar, bastante região plana e muito
campo aberto. Tudo isso faz de
Castro um lugar perfeito para
saltar. Por fim, como tem evento
todo mês, é mais fácil manter a
regularidade”, explica. De acordo
com Adriano, o clima também

Para a organização do evento,
Adriano é só elogios. “O Paraná
estava precisando de uma área boa
para a prática de paraquedismo.
Nos últimos anos, alguns locais
fecharam e estávamos ficando
sem opções. Muitas vezes
tínhamos que ir até Londrina, Foz
do Iguaçu ou São Paulo para saltar.
Agora ficou ótimo”, comemora.

“O Paraná estava
precisando de
uma área boa
para a prática de
paraquedismo. Nos
últimos anos, alguns
locais fecharam e
estávamos ficando
sem opções. Muitas
vezes tínhamos que
ir até Londrina, Foz
do Iguaçu ou São
Paulo para saltar.
Agora ficou ótimo”
Adriano Mormul

SKYDIVE CASTRO
info@skydivecastro.com
www.skydivecastro.com

TIBAGI

Por Michelle de Geus

Atletas da Associação Tibagiana de Canoagem são destaque nos
campeonatos nacionais da modalidade

P
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ara a maioria das pessoas
os rios são sinônimos
de paz e tranquilidade,
mas para os atletas de
canoagem eles significam emoção
e adrenalina. Essas são as emoções
vividas pelos atletas da Associação
Tibagiana de Canoagem (Atica).
A iniciativa surgiu como forma de
incentivar a prática de esportes
e aproveitar as corredeiras do rio
Tibagi, que banha a cidade e dá
nome ao município. Hoje, a Atica
é responsável pela formação,
treinamento e desenvolvimento de
atletas de destaque nacional.
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Atualmente, a Atica conta com 35
alunos, jovens, entre 7 a 21 anos, que
treinam todos os dias. “É um número
pequeno se você comparar com
esportes coletivos. Porém, se você
considerar que é um esporte de
aventura, em que o atleta precisa
lidar com a natureza e tem que
tomar um certo cuidado com
as corredeiras, é muita gente”,
avalia o atleta e técnico André de
Paula.

Responsabilidade social
André destaca o caráter social
do projeto. “Nós atendemos um
grupo de jovens que, na maioria
das vezes, não se identificou com
outro esporte. Então, a gente
acaba dando uma direção e evita
que eles fiquem nas ruas”, frisa.
Ele acrescenta que, para fazer
parte da Atica, é preciso tirar

boas notas no colégio e não faltar
às aulas. “O esporte e estudos
andam juntos e isso tem dado
muito resultado”, frisa. Os bons
resultados têm aparecido também
nas competições da modalidade,
mas o técnico garante que isso
não é o mais importante. “O
esporte ensina responsabilidade.
A medalha é apenas uma
consequência”, enfatiza.
Amor por Tibagi

“Somos muito
gratos por termos
belezas naturais
tão exuberantes
e que projetam
talentos, como é o
caso dos meninos
da canoagem”.
Rildo Leonardi

André é natural do interior de São
Paulo e começou a se interessar por
canoagem aos 14 anos. Ele confessa
que, até então, a sua grande paixão
era o futebol. “Foi um projeto do
poder público, para aproveitar o
potencial das águas na região, que
fez meus olhos brilharem. É esse
mesmo trabalho de motivação
que eu tento passar para os
meus alunos na Atica”, afirma.

Entre as últimas competições
disputadas pelos atletas da Atica
está o Campeonato Brasileiro de
Canoagem Slalom, maior evento da
categoria no país. Os treze atletas
selecionados para representar
o município retornaram com 11
medalhas na bagagem. As maiores
conquistas são o bronze na prova
por equipes e também o terceiro
lugar no individual, garantido pelo
técnico André de Paula. O evento
aconteceu no início de outubro, em
Foz do Iguaçu.
Destaque nacional
No final de outubro, as corredeiras
de Bonito (MS) também viram
André se destacar nas provas do
Campeonato Brasileiro Canoagem
Descida e Caiaque Extremo. O
técnico conquistou o 3° lugar
individual e o 1° em duplas na
modalidade caiaque extremo,
além do 4° lugar na canoagem de
descida e a vaga para o mundial da
modalidade, que será disputado
nos Estados Unidos em 2020,
praticamente garantida. “Só preciso
manter esse resultado para que
eu tenha a vaga, em uma segunda
prova que será realizada em
dezembro, no Espírito Santo. Vou
focar meus treinos para trazer mais
essa conquista para a canoagem de
Tibagi”, promete.

se destacam em competições
nacionais e internacionais”, enfatiza
o prefeito Rildo Leonardi. Ele revela
que, nos próximos anos, deverá
ser investido mais de mais de R$ 1
milhão na construção de uma pista
semiartificial de canoagem no leito
do Rio Tibagi para inserir novamente
o município nos roteiros oficiais de
competições. “É um orgulho muito
grande fazer parte de tudo isso e
poder incentivar, cada vez mais,
nossos meninos”, salienta.
Tradição e reconhecimento
Nos anos 90, Tibagi foi sede do
Campeonato Mundial de Canoagem
e, por diversas vezes, atletas da

Seleção Brasileira treinaram no
município. O francês Alain Jourdant
foi técnico da Seleção Brasileira de
Canoagem Slalom de 1999 a 2007 e
hoje reside na cidade.

“O esporte ensina
responsabilidade.
A medalha é
apenas uma
consequência”
André de Paula

Atletas tibagianos vêm se destacando nas competições nacionais e internacionais
Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Tibagi

Tibagi de volta ao roteiro
de competições
A Prefeitura de Tibagi é uma das
maiores apoiadoras da Atica.
Além de manter a infraestrutura
da escolinha funcionando, busca
investimentos dos governos federal
e estadual para sustentar o projeto.
“Somos muito gratos por termos
belezas naturais tão exuberantes
e que projetam talentos, como é o
caso dos meninos da canoagem. O
nosso rio, suas corredeiras naturais,
desperta o interesse deles e dali,
daquelas águas, já vimos nascer
muitos atletas promissores, que

Prefeito Rildo Leonardi e o secretário Municipal de
Esportes, Edilson Fusca, receberam os canoístas
André de Paula e Anderson Moura
Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Tibagi
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Nas águas do Tibagi

Atletas vitoriosos
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Foto: Michelle de Geus

População de Ponta Grossa
conta com um amplo espaço
de lazer no bairro oficinas

Decoração de Natal
Ao todo sete toneladas de
equipamentos que misturam
a arte e a tecnologia com
40 árvores de LED, medindo
entre 5 e 6 metros de altura,
totalizando em 210 mil
lâmpadas, enfeitam o parque
neste Natal.

Por Augusto Travensolli

Para a construção
do Parque Linear, a
Prefeitura Municipal
investiu cerca de
R$250 mil, sendo que
os serviços foram
realizados com
recursos próprios da
administração

Ao todo o parque possui mais de 3,5km de extensão
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Em 2018, a Ferroviária Rumo concedeu a Prefeitura um termo cessão de uso para a realização de
intervenções no terreno, que até então era inutilizado, segundo a assessoria, o projeto de tramitação para
doação ainda não foi concluído

Em 2018, a Ferroviária Rumo
concedeu a Prefeitura um termo
cessão de uso para a realização de
intervenções no terreno, que até
então era inutilizado, segundo a
assessoria, o projeto de tramitação
para doação ainda não foi concluído.
Desde então, o executivo projetou
a revitalização e a transformação do
local em um ambiente de lazer. “Tudo
que fizemos lá são com materiais
que reutilizamos da Secretaria de
Obras, e estamos pouco a pouco
transformando o espaço que será
maior ainda, trazendo segurança,
lazer e beleza a nossa cidade”, relata
o secretário de Obras Públicas da
Prefeitura de Ponta Grossa, Marcio
Ferreira.

Foto: Michelle de Geus
Pista de caminhada e ciclismo possui 300m de
extensão em formato oval
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O Parque Linear é composto
atualmente por quatro espaços
diferentes: ParCão, Praça dos
Ferroviários, Praça das Crianças
e Praça dos Ciclistas. Além
disso, há um espaço destinado a
caminhadas e ciclismo às margens
da rua Visconde do Rio Branco,
com sinalização adequada, cerca
de 35 lixeiras a cada 10 metros e
iluminação. Ao todo a área possui
mais de 3,5km de extensão.

Márcio Ferreira, Secretário de Obras e Serviços Públicos

Foto: Michelle de Geus
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m novo espaço de lazer
tem movimentado a
população de Ponta
Grossa nos dias de
verão, trata-se do Parque Linear
do bairro Oficinas. O local, desde
sua criação, atrai cerca de 20 mil
pessoas por final de semana, que
se dirigem a região para caminhar,
se exercitar, conversar e se distrair.
Para a construção do ambiente, a
Prefeitura Municipal investiu cerca
de R$250 mil, sendo que os serviços
foram realizados com recursos
próprios da administração.

Geovana da Silva de 23 anos é
moradora de Oficinas desde que
nasceu e presenciou todas as
mudanças do seu bairro e do terreno
com o passar dos anos. “Antes havia
muito mato, passando só o trem,
depois o trem parou ficando só o
local desassistido. Nossa segurança
melhorou muito após a construção
do parque, pois como era pouco
movimentado, por vezes não nos
sentíamos confiantes de transitar
por ali. Gostei muito do que foi feito,
do aumento do fluxo de pessoas
aqui perto e também quando tenho
tempo dou uma volta pelo parque”,
conta Geovana.

Foto: Michelle de Geus

Foto: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Aquisição de terreno
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O Parque Linear é composto atualmente por quatro espaços diferentes:
ParCão, Praça dos Ferroviários, Praça das Crianças e Praça dos Ciclistas.
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Cleucimagroa
Santia
Durante o FESTURIS, Hilário Krauspenhar,
CEO da rede de hotéis SKY recebeu a Placa
de Mérito Festuris Sustentabilidade e foi
homenageado com o projeto Árvore da
Integração. A araucária, árvore símbolo do
Sul do Brasil, foi plantada nos jardins do
Serra Park, para eternizar a homenagem.
Hilário anunciou neste ano a construção
de um empreendimento com conceito
sustentável na Serra Gaúcha

Sempre alto astral e de bem
com a vida, a empresária
Jerusa Mayer, do Park Tupã,
um dos mais modernos
e equipados parques de
diversões itinerantes do Brasil

General Márcio de Souza Ribeiro, comandante da 5ª Brigada
de Cavalaria Blindada e a esposa Alessandra; o tenente-coronel
de Infantaria, Jauro Francisco da Silva Filho e a esposa Denise;
e a senhora Thainar Weiber da Silva, mãe do tenente-coronel
Jauro. Jauro assumiu o comando do 13º Batalhão de Infantaria
Blindada, em prestigiada solenidade no dia 22 de novembro

Sergio e Aracy Zadorosny e o filho Serginho Zadorosny
abriram as portas de sua residência na Fazenda Pedra
Verde para a tradicional benção do presépio realizada
pelo bispo Dom Sergio Braschi

O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel; a vice prefeita
Elizabeth Schmidt e o secretário Municipal de Turismo de
Ponta Grossa, Edgar Hampf, brindam a 30ª MunchenFest

Edna e João Luiz Giostri, sempre presentes
nos melhores eventos da região

O ex-prefeito de Tibagi, Sinval Ferreira
Silva e a esposa Maria Rosalina

O jornalista Sandro Adriano Carrilho, diretor da Revista Página
Um, na 31ª edição do FESTURIS (Feira Internacional de Turismo)
que aconteceu em Gramado-RS, no mês de novembro
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Claudir Benini
e Iva Volpini,
organizadores do
Enbrav, ladeiam
Celio Sganzerla,
sócio-proprietário
do tradicional
Restaurante
Fenachamp, em
Garibaldi-RS

Dionathan e Diogo Jayme Queiroz, em recente viagem
a Brasília, visitaram o Palácio do Planalto e foram
recepcionados por Abelardo Lupion, do Conselho Político
da Casa Civil. Representando Piraí do Sul, Dionathan é vicepresidente do DEM e Diogo do diretório do mesmo partido

DESTAQUE

Marcos Rosas, o ‘Repórter
Sassá’, comemorando a
marca de quase 350 mil
seguidores em sua página
no facebook. Aplausos!

Antônio Santiago Migdalski,
festejando a chegada do seu terceiro
aninho, dia 8 de dezembro. No
registro, em passeio a cavalo no
Hotel Fazenda Dorizzon, em Mallet PR, onde adora curtir com a família.
Infinitas bençãos!

DESTAQUE

O bispo diocesano Dom
Sergio Arthur Braschi
comemorou idade nova no
início do mês de dezembro.
Muitas bênçãos!

Com uma linda festa,
Alexandra Marcondes Datola
comemorou seus 15 anos
no Moinho Castrolanda, dia
30 de novembro. Parabéns!
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Os prefeitos de Arapoti, Nerilda Penna; Osmar Blum
(Carambeí); Bertoldo Rover (Imbituva); José Sloboda
(Jaguariaíva); José Carlos Sandrini (Piraí do Sul); Lula Thomaz
(Teixeira Soares); Rildo Leonardi (Tibagi); Helly Santiago
(Ventania); o vereador de Pirai do Sul, Samir Jayme; Séfora
Jayme; e o secretário chefe da Casa Civil, Guto Silva, durante
a assinatura de convênios que somam R$ 2,1 milhões. As
indicações são do deputado Plauto Miró Guimarães Filho
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Geração de negócios e conexão de diferentes culturas foram os
motes do evento, que reuniu os principais players do mercado
turístico mundial em Gramado

Revista Página UM | Dezembro 2019, Janeiro e Fevereiro de 2020

F

42

oram dias intensos com
corredores lotados e
muita diversidade cultural.
A Feira Internacional de
Turismo de Gramado
(FESTURIS) encerrou sua 31ª edição
batendo recordes e comemorando
os resultados alcançados. Foram
17 mil participantes, incluindo
11 mil visitantes profissionais,
contabilizando um crescimento
médio de 5%. Com resultados
efetivos na geração de negócios,
a feira celebrou 2.700 marcas
expostas
e
ampliou
sua
internacionalização superando os
65 destinos internacionais.
De acordo com os diretores, em
coletiva de imprensa realizada
após o evento, essa foi a melhor de
todas as edições ao longo de sua
história. Os números comprovam
a consolidação do FESTURIS
como a melhor feira de negócios
turísticos da América do Sul. Para
continuar crescendo e impactando
FESTURIS recebeu 17 mil participantes
em dois de feira de negócios
Foto: Rafael Cavalli

positivamente a indústria turística,
em janeiro o evento anunciará
um novo espaço segmentado
apostando em um nicho do
mercado turístico em ascensão.
“Após levantarmos os números
desta edição, podemos dizer que
concretizamos os nossos objetivos.
Quebramos a barreira através da
internacionalização do evento.

Hoje o FESTURIS possui mais de
35% do público visitante de fora
da Região Sul e de São Paulo. Para
aqueles que pensam que somos
uma feira regional, se enganam. Pelo
contrário, os mais de 65 destinos
internacionais vieram não apenas
como expositores, tivemos 7% dos
inscritos vindos de fora do Brasil”,
avaliou o CEO do evento, Eduardo
Zorzanello.

Evento foi o ponto de conexão entre diferentes culturas do mundo
Foto: Cleiton Thiele

Espaço Wedding foi um dos lançamentos desta edição
Foto: Rafael Cavalli

Zorzanello também destacou o
sucesso do lançamento do Espaço
Wedding, voltado ao turismo de
casamentos e luas de mel. Foram
34 expositores com um feedback
muito positivo de todos. O Luxury se
consolidou ainda mais trabalhando
com o mercado de luxo e o Mice &
Experience mostrou-se altamente
produtivo com espaço para a
inovação e o turismo corporativo.
Além disso, o Termalismo e Bemestar foi lançado e projeta ser um
dos grandes atrativos da próxima
edição, assim como o conteúdo
que continua sendo um dos pilares
da feira.
Outro destaque desta edição
foram as mais de 4 mil agendas de
reuniões marcadas por meio do APP
FESTURIS e da ferramenta Buyers
Club, novidades tecnológicas do
evento visando otimizar o tempo
e aumentar a produtividade na
geração de negócios. “É um passo
à frente que damos, trazendo esse
conceito americano e europeu.
Nosso foco é na geração de
negócios e continuamos pensando
em alternativas para oferecer ainda
mais aos nossos expositores”,
acrescentou Zorzanello.
Fundadora e CEO do FESTURIS,
Marta Rossi ressaltou a importância
de
trabalhar
em
parceria,
valorizando o papel da imprensa
e de todos os parceiros para
o fortalecimento da indústria
turística e a consolidação da
feira. “Deixamos também nosso
agradecimento à Prefeitura de

CEOs do FESTURIS, Eduardo Zorzanello e Marta Rossi
junto ao sócio Marcus Rossi.
Foto: Rafael Cavalli

Gramado e somos conscientes da
importância de trabalhar juntos
poder público e iniciativa privada.
Coloquem na agenda 2020,
queremos todos aqui entre os
dias 5 e 8 de novembro”, convidou
Marta.
O FESTURIS tem a realização
de Rossi & Zorzanello Feiras e
Empreendimentos e o patrocínio
de Banrisul, Governo do Estado do
Rio Grande do Sul e CNC. O apoio
é do Ministério do Turismo e da
Embratur. O transporte aéreo oficial
é oferecido pela Gol Linhas Aéreas
e Latam Airlines. O transporte
terrestre oficial é da Planalto
Fretamento e a agência oficial é a
Brocker Turismo. Mais informações
no site: www.festurisgramado.com.

“Hoje o FESTURIS
possui mais de 35%
do público visitante
de fora da Região Sul
e de São Paulo. Para
aqueles que pensam
que somos uma feira
regional, se enganam.
Pelo contrário, os
mais de 65 destinos
internacionais vieram
não apenas como
expositores, tivemos
7% dos inscritos
vindos de fora do
Brasil”
Eduardo Zorzanello
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GRAMADO
CASTRO

FESTURIS ultrapassa
expectativas, bate
recordes e amplia
internacionalização em
sua 31ª edição
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Enbrav chega com
sucesso a sua terceira edição
Por Cleucimara Santiago
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m evento rico em
conhecimento, que levou
à agentes de viagens,
jornalistas, profissionais
do ramo de hotelaria e turismo, de
16 estados, capacitação e troca de
experiências. Esse foi o objetivo do
3° Encontro Brasileiro de Agentes
de Viagens (ENBRAV), realizado na
Serra Gaúcha, sob a coordenação
de Claudir Benini e Iva Volpini. Na
programação que culminou com
uma rodada de negócios, visitas
aos principais atrativos turísticos
das cidades de Caxias do Sul,
Bento Gonçalves, Flores da Cunha,
Garibaldi e Gramado.
Para hospedagem e como ponto
de partida para todos os roteiros,
o local escolhido foi o confortável
Hotel Dall’onder Axten, em Caxias
do Sul.
Inaugurado há pouco mais de
um ano e localizado ao lado do
principal shopping de Caxias do
Sul, o Dall’onder Axten ofereceu

instalações modernas aos visitantes
em uma área de 15 mil metros2. É
de se destacar que sua estrutura
compõe 204
aconchegantes
apartamentos,
estacionamento
próprio, espaço fitness e kids, uma
das melhores piscinas térmicas em
se tratando de complexo hoteleiro,
e uma excelente gastronomia.
Na cidade de Flores da Cunha,
segundo dia de visitas técnicas,
o grupo foi recepcionado pela
secretária de Turismo, Fátima Ortiz.
No roteiro, o Museu Histórico Pedro
Rossi, o campanário de pedra
da Matriz, Igreja Nossa Senhora
de Lourdes, Praça da Bandeira,
Escola de Gastronomia Italiana
Contemporânea UCS, as Vinícolas
Salvattore, Luiz Argenta e Casa
Gazzaro.
No distrito de Otavio Rocha, Roteiro
Colonial Compassos da Mérica
Mérica, o cultivo de cogumelos na
Propriedade Rural de Joel Bolzan,
Casarão dos Veronese, surpreendeu

a todos pelas peculiaridades no
cultivo. Na casa Gilioli foi servido um
delicioso almoço com prato típico
do Município, Menarosto (carnes
de caça, assadas em um rolete de
espeto giratório, sem contato direto
com as chamas e fumaça. Uma
técnica trazida pelos italianos). Na
ocasião, se fez presente oprefeito
da cidade, Lidio Scortegagna,
acompanhado da rainha e princesas
da cidade.
Fátima Ortiz, secretária de Turismo
de Flores da Cunha, avaliou como
muito positiva a participação di
muncípio, no Enbrav, e destaca:
“é muito importante nós termos,
este ano, pela primeira vez, o
Cultivo de cogumelos na propriedade rural de Joel

Na cidade de Garibaldi, o grupo
conheceu o potencial da cidade e
porque ela é conhecida como a terra
do espumante. A visita na vinícola
que leva o nome da cidade, uma
das cinco maiores produtoras de
espumante do país, e que produz
um dos 100 melhores vinhos do
mundo, encantou a todos com
uma viagem ao mundo do vinho.
Com 88 anos de história e sucesso,
a linha de espumantes Garibaldi
acumula uma série de premiações
em concursos no Brasil e no exterior,
sabor que foi provado e aprovado
por todos ao final da visita. Ainda
na cidade, visita com degustação
na Chocolates Devorata e Vidraria
Madelustre, onde se pode conhecer
a produção de belíssimas peças em
vidro. Os deliciosos pratos típicos da
região puderam ser conferidos no
encantador e tradicional Restaurante
Fenachamp, onde o grupo foi
recebido por Celio Sganzerla, um
dos proprietários.
Gramado
A cidade do natal luz, Gramado, não
poderia faltar no roteiro, e o grupo
pode conhecê-la mais a fundo
com um tour inesquecível, na área
rural, pelas localidades de Linha
Nova e Linha Bonita, que apresenta
um pouco da herança cultural dos
imigrantes, passada de geração
a geração. A arquitetura típica, a
hospitalidade das famílias da Casa
Centenária, fábrica de Erva Mate
Marcon, Museu Fioreze e o Caffè
Della Nonna, da Família Foss, com
deliciosos produtos coloniais, muita
música, alegria e diversão, tudo

encantou.
Enbrav
Criado em 2018, o Enbrav surgiu
durante as comemorações dos 10
anos da Revista Receptiva, com o
objetivo de levar conhecimento,
aprimoramento e capacitação a
agentes de viagens e profissionais do
setor de negócios e turismo. Claudir
Benini, diretor da Revista Receptiva e
idealizador do Encontro, conta que
“trouxemos alguns convidados para
a festa da revista e oferecemos um
press trip de quatro dias pela região
de Bento Gonçalves. A ideia deu
tão certo que em agosto de 2019
foi realizado a segunda edição na
cidade de Porto Seguro - Bahia, com
o apoio do grupo AR”.
Esta é a segunda vez que a equipe do
Página Um participa do Enbrav. Para
o diretor do Página Um, jornalista
Sandro Adriano Carrilho, a “iniciativa
de se promover um evento de
tamanha importância, vem ao
encontro do que se propõe a nossa
revista [Página Um Revista] que é
mostrar o que o nosso país tem em
relevância no setor de turismo e
gastronomia. Parabenizo Claudir e
Iva pelo sucesso desse encontro,
que deu tão certo, e com certeza já
colhe frutos”.

Museu Flores da Cunha

Escola de Gastronomia
fotos: Leo Hendges

Apresentação artística em Snowland - Gramado

Sobre as próximas edições, Claudir
Benini garante já ter “convites de
diversos estados e locais, e nos
planos estão Ceará, Natal (RN), Mato
Grosso, Brasília e Espirito Santo”.
Também há a possibilidade de
um encontro maior em setembro
de 2020, em Gramado, para 150
participantes.
Prefeito de Flores da Cunha, Lidio Scortegagna e a
secretária de Turismo, Fátima Ortiz, as majestades da
FenaVindima 2020, rainha Fernanda Molon Andreazza e
as princesas Júlia Brandalise Dondé e Sabrina Variani

Café Della Nonna, da Família Foss em Gramado
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NA SERRA GAÚCHA

Enbrav em Flores, onde a gente
pode mostrar à jornalistas, agentes
e operadores de viagem, Flores da
Cunha e potencialidade que é a serra
gaúcha. A nossa região ‘uva e vinho’,
a gastronomia, e a hospitalidade que
é um dos pontos fortes”. Em Bento
Gonçalves, no Parque da Ovelha, o
grupo pode acompanhar a rotina
de uma típica fazenda de ovinos e
degustar de produtos produzidos
com leite de ovelhas, além de
presenciar o pastoreio e a conexão
única do pastor e seu Border Collie
ao movimentar as ovelhas.
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FABIANA GUEDES

Cida Machado e suas filhas
Elaine e Mariane da Silva, felizes
pela inauguração da loja física da
La Vida, que já atendia ao público
por sistema on-line. Mariane está
à frente do gerenciamento das redes sociais da empresa

Na sexta-feira, 29 de novembro, a Família Silva
recepcionou clientes e amigos para seu mais novo
empreendimento, a loja física da La Vida Casa e
Decoração. No clique, Aline Cristina da Silva,
que está à frente deste novo projeto; seu esposo
Márcio José Pilat, seu filho Davi e o padre Cristiano

Em novembro, Ana Julia
Carneiro Just, filha de Lia
Mara Carvalho Carneiro Just
e Marcelo Just, comemorou
seus 15 anos no quiosque do
Castro Clube de Campo. A bela
debutante foi produzida por
Lu Moura e sua equipe, e usou
para o dia traje especialmente
confeccionado pelo Ateliê
Cristiane Silva. Fotografia
oficial da festa e também préevento de Fabiana Guedes

O casal Fernanda
Bianca Petter Bundt
e Christian Frederico
da Cunha Bundt,
comemoram a
chegada do seu
filho caçula, Nicolas,
que nasceu na
primeira quinzena de
novembro. Alegria
também para os
irmãos Aneliz Petter
de Souza e Frederico
Petter Bundt

Presente nos eventos
mais badalados de
Castro, o casal Cristiane
C. Carneiro Magrinelli e
Edvaldo Magrinelli

Momento família
do casal Mariana
Lopes Quirenbach
Boer e Adriano
Marco Boer,
com seus três
filhos, Cauã, o
primogênito e os
gêmeos caçulas,
Samuel e Matteo
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Destaque
para a bela
Amanda
Augusto de
Camargo,
15 anos
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Em recente ensaio
fotográfico no
badalado Laggus
Eventos, de Campo
Largo, a lindíssima
castrense Nicole
Sanches, caçula
do casal Monique
de Jager Sanches
e Carlos Eduardo
Sanches

Giovana Okubo está à frente do sucesso da
Tipo Cubo, onde oferece serviços de Lettering
para eventos corporativos e familiares

Leila Aparecida Lopes de Oliveira
comemorou com familiares e amigos
mais próximos a chegada dos seus
60 anos, com almoço íntimo no
quiosque do Castro Clube de Campo,
em 15 de novembro. Alegria especial
da aniversariante com a presença
de seu filho, José Murillo Lopes, e sua
esposa Marina Ribeiro Lacerda, que
atualmente residem na Holanda e
vieram ao Brasil comemorar a data. O
casal está a espera de Benjamin

Mikaela
aproveitando
piscina de bolinhas
durante festa de
amiguinhos. Ela,
que é a caçula
de Lorena e
Carlos Spinassi

Janine Alicia Groenwold e
Ricardo Francisco Oliveira
oficializaram noivado durante
jantar no Bungaville Palace
Hotel, em 2 de novembro, com
as bênçãos de familiares, amigos
e dos padres Franco e Rodrigo
(Igreja São Judas Tadeu). Ela
é filha de Caroline Egbertdina
Morsink Groenwold e Eltje Jan
Hendrik Engel Groenwold, e ele é
o caçula do casal Fátima Marisa
Oliveira e Jaime Oliveira

É melhor
garantir a sua
passagem
o quanto antes!
Garanta já as suas passagens
de ida e volta, e pague em até
10 vezes* no cartão de crédito!
*Consulte condições de pagamento.
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