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Governo confirma investimentos e regulariza terras em Rio Negro
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Governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou o repasse de R$ 1,285 milhão para
pavimentação de ruas e compra de maquinário. 11 famílias do município também foram
beneficiadas com a entrega de títulos de regularização fundiária.
Governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou o repasse de R$ 1,285 milhão para
pavimentação de ruas e compra de maquinário. 11 famílias do município também foram
beneficiadas com a entrega de títulos de regularização fundiária. O Governo do Estado autorizou o
repasse de R$ 1,28 milhão para compra de maquinário e obras de revitalização de ruas de Rio
Negro, na Região Sul do Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve no município
nesta quinta-feira (13) e, além de confirmar os recursos, inaugurou a nova sede da escola municipal
Ana Zornig, e entregou títulos definitivos de propriedade rural para 11 famílias de pequenos
agricultores. &ldquo;Nós do Governo do Estado precisamos acompanhar esse bom momento de Rio
Negro. Com esses recursos podemos ajudar a melhorar a qualidade de vida da população da
cidade&rdquo;, disse Ratinho Junior. Ele reforçou que esse é o primeiro pacote de uma série de
investimentos que será feita pelo Governo na região. O governador lembrou que ainda neste ano a
cidade vai ganhar um novo posto de saúde e uma unidade do Programa Meu Campinho, que leva
esporte e lazer para os moradores locais. &ldquo;Queremos estar perto das pesoas, com um olhar
social, levando desenvolvimento para todas as cidades do Paraná&rdquo;, afirmou Ratinho Junior.
REVITALIZAÇÃO - O investimento em pavimentação é de R$ 1,05 milhão e permitirá a revitalização
de trechos importantes do município. As vias receberão nova cobertura asfáltica, melhorando a
segurança de pedestres e motoristas. O restante do valor, R$ 235 mil, será repassado pelo
Programa de Transferência Voluntária, a fundo perdido, para a compra de uma retroescavadeira. A
contrapartida por parte do município é de R$ 5 mil. Prefeito de Rio Negro, Milton José Paizani
explicou que as vias que serão reurbanizadas cortam localidades importantes do município.
&ldquo;Esse Governo realmente cuida das pequenas cidades, com parcerias que mudam a vida das
pessoas para melhor&rdquo;, afirmou. Ele destacou ainda a importância da retroescavadeira para o
dia a dia da administração municipal. &ldquo;Contribui muito, pois garante mais agilidade às ações
voltadas ao bem-estar dos moradores de Rio Negro", disse Paizani. OBRA COMPLETA &ndash; Os
recursos para a remodelação das ruas integram o Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM),
linha de crédito operacionalizada em parceria pela Fomento Paraná e o Paranacidade. O secretário
de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, explicou que os
recursos permitirão uma obra completa, incluindo, além da pavimentação, calçadas, sinalização,
acessibilidade e drenagem. &ldquo;São bons projetos como esse que reforçam a prioridade do
Governo em firmar boas parcerias com os municípios&rdquo;, explicou. REGULARIZAÇÃO
&ndash; O governador Ratinho Junior entregou também títulos de propriedade para 11 famílias de
Rio Negro. O documento era uma antiga reivindicação dos moradores da localidade Campina Bonita
que ocupavam terras devolutas (pertencente ao Estado). A área total é de 70 hectares. &ldquo;Esse
documento é uma grande conquista para nós. Agora, se precisar ir em um banco ou órgão público
temos tudo documentado, nas mãos&rdquo;, disse o agricultor João Barbosa dos Santos, de 68
anos. Ele contou que além de residir na área, usa o terreno para a subsistência da família,
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plantando soja e milho. &ldquo;É o nosso ganha pão&rdquo;. Felicidade também estampada no
rosto da dona de casa Regina Barbosa dos Santos, cunhada e vizinha do seu João.
&ldquo;Esperamos muito tempo por isso, agora é comemorar&rdquo;, disse ela. Para o diretor de
gestão territorial do Instituto Água e Terra (IAT), Mozarte de Quadros Júnior, a confirmação do termo
de posse por parte do Estado devolve cidadania aos moradores da região, ampliando a oferta de
serviços disponíveis. &ldquo;É o Estado reconhecendo essas famílias de pequenos agricultores
como legítimas proprietárias da área, olhando para quem mais precisa", ressaltou. &ldquo;Agora,
todos eles podem ter acesso a linhas de crédito e a serviços públicos, valorizando toda a
área&rdquo;, completou o diretor. PRESENÇAS &ndash; Participaram da cerimônia o secretário
Norberto Ortigara (Agricultura e Abastecimento); o deputado federal Reinhold Stephanes Júnior; os
deputados estaduais Alexandre Curi e Francisco Buhrer; os prefeitos Luciane Teixeira (Agudos do
Sul) e Antônio César Matucheski, prefeito de Tijucas do Sul e presidente da Associação dos
Municípios da Região Suleste do Paraná (Amsulep), além de vereadores e lideranças políticas da
região. Box Nova escola tem 12 salas de aula e abriga 482 alunos A obra da nova sede da Escola
Municipal Ana Zornig, em Rio Negro, começou em 2014. São 12 salas de aulas, biblioteca, espaço
de brinquedoteca, laboratórios, área administrativa, banheiros, cozinha e refeitório em uma área de
3 mil metros quadrados. São 482 alunos em tempo integral. Os estudantes do 1º ao 5º anos ocupam
o novo prédio desde o início do ano letivo, em 6 de fevereiro. Já o espaço antigo fica para alunos do
berçário e ensino infantil. &ldquo;Essa é uma cidade que realmente cuida bem da educação&rdquo;,
comentou Renato Feder, secretário de Estado da Educação. O investimento por parte do município
e do Governo Federal foi de R$ 3,8 milhões. Saiba mais sobre o trabalho da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo em:
https://www.facebook.com/desenvolvimentosustentaveleturismo
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