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A maior parte dos recursos, R$ 200 milhões, será para ampliar coleta e tratamento de esgoto em
Matinhos e Pontal do Paraná
O governador Beto Richa anunciou neste sábado (19), em Matinhos, no litoral do Paraná,
investimentos de R$ 240 milhões para Matinhos e Pontal do Paraná. A maior parte dos recursos (R$
200 milhões) é para ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto nos dois municípios. "É o
maior volume de investimentos que o Governo do Estado fez no Litoral, região que era lembrada em
outros governos apenas no período de veraneio. Aqui também moram pessoas que merecem
atenção e melhoria na sua qualidade de vida", disse Beto Richa. Com a conclusão das obras, em
2017, Matinhos passará dos atuais 52,05% para 100% de atendimento com sistema de esgoto. Em
Pontal do Paraná o índice saltará de 25,79% para 95%. &ldquo;Essas obras representam mais
saúde para a população das duas cidades, que vão contar com índices de cobertura muito
superiores à média nacional&rdquo;, ressaltou o presidente da Sanepar, Fernando Ghignone. Pela
primeira vez, a Sanepar contratará a execução de obras na modalidade de locação de ativos.
Vencedora da licitação, a Saneamento Paraná Litoral, capitaneada pela empresa Goetze Lobato
Engenharia Ltda, torna-se responsável pelo aporte de recursos para a execução total das obras. A
contratada deverá fornecer materiais, equipamentos e a mão de obra necessária nos dois
municípios. Depois da conclusão das obras, a Sanepar assume o pagamento do valor mensal de
locação, durante 20 anos. Ao término do contrato, as obras são incorporadas ao patrimônio da
companhia. SAÚDE &ndash; O governador também entregou uma ambulância para o hospital
Nossa Senhora dos Navegantes, de Matinhos. "Com os investimentos em saneamento não terá
mais poluição na praia e com isso vamos gastar menos dinheiro em saúde pública. Beto Richa é um
governador sensível ao Litoral, ao turista e ao povo parananese", disse o prefeito de Matinhos,
Eduardo Dalmora. O prefeito de Pontal do Paraná, Edgar Rossi, afirmou que os investimentos
resultam na melhoria da qualidade da água e da balneabilidade do Litoral. "Este investimento
resolveu um grande problema de Pontal do Paraná", destacou. MATINHOS - Os investimentos em
saneamento fazem parte do maior pacote de obras que o Governo do Estado já fez na história de
Matinhos. São R$ 150 milhões em recursos para urbanização, mobilidade, saneamento, habitação e
equipamentos para melhorar a qualidade de vida no município. Na área de habitação social, serão
construídas 210 casas para as famílias de baixa renda de Matinhos. O convênio para a construção
foi assinado pelo governador, pelo presidente da Cohapar, Mounir Chaowiche e pelo prefeito de
Matinhos, Eduardo Dalmora. As moradias serão construídas em parceria do governo estadual, a
Caixa Econômica Federal e o município. O investimento para a construção das moradias é de R$
12,8 milhões. Richa fez a entrega das 100 primeiras escrituras aos moradores do bairro Vila Nova,
de Matinhos. No local vivem 900 famílias que aguardam há 18 anos o processo de regularização
fundiária. O governador também assinou a autorização da licitação para a compra de dois
caminhões compactadores de lixo e a reforma do ginásio Vicente Gurski, o &ldquo;Cascatão&rdquo;
que desde 2000 está com as obras paralisadas. São R$ 658.600,00 destinados aos caminhões e R$
3,1 milhões para reforma e edificação de 3.3 mil m2 do Ginásio de Esportes, localizado na Avenida
Juscelino Kubitschek. O governador destacou que os investimentos acontecem nos municípios
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porque sua gestão é pautada em programas eficientes e a correta aplicação do recurso público. "A
obra do ginásio, que só está o esqueleto, é um monumento do descaso de outros governos e
desperdício de recurso público", disse. A revitalização da orla de Matinhos, um dos maiores anseios
de moradores e veranistas, também está programada para ser feita em parceria com a prefeitura. O
projeto compreende a restauração do calçadão da praia, a construção de estacionamento, ciclovias
e guias rebaixadas de acessibilidade, melhorias na iluminação e a construção de banheiros, duchas
e quiosques. Também está prevista a limpeza de canais, com investimento total de R$ 8 milhões. "É
o compromisso do governo estadual com o Litoral que há mais de 15 anos não tinha a atenção
integral para solucionar seus principais problemas", disse o secretário estadual do Desenvolvimento
Urbano, Ratinho Júnior. EM ANDAMENTO - Em Matinhos, o Governo do Estado já está construindo
o novo quartel do Corpo de Bombeiros com investimentos de R$ 7,5 milhões. O quartel está em
obras no balneário Praia Grande e terá alojamento para todo o contingente de bombeiros, que
aumenta seis vezes na temporada. O novo espaço também servirá como centro de formação de
guarda-vidas. Com recursos do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM), a
prefeitura de Matinhos vai comprar uma máquina vibro-acabadora de asfalto e um rolo compactador.
São equipamentos modernos para a melhoria e conservação das ruas do município. PRONTOS Os financiamentos para a cidade, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano,
possibilitaram a construção de três Centros de Convivência do Idoso, nos bairros Gaivotas,
Sertãozinho e Tabuleiro. O valor total do investimento foi de R$ 868,5 mil. Também foi possível
construir o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do bairro Rio da Onça, com
investimentos de R$ 275.360,37. Mais investimentos do Governo do Estado em Matinhos:
*Saneamento &ndash; ampliação do sistema de esgoto sanitário com recursos de R$ 200 milhões
(incluindo Pontal do Paraná). *Habitação &ndash; R$ 12,8 milhões para a construção de 210 casas.
Parceria do governo estadual, Caixa Econômica e prefeitura. *Quartel do Corpo de Bombeiros
&ndash; R$ 7,5 milhões em investimentos. *Limpeza de canais - governo estadual e prefeitura
trabalham juntos para desobstruir canais. Novos serviços estão programados para 2013. * Doação
de terreno para a Praça da Seringueira - o terreno do governo estadual, em frente à praia, está
sendo doado ao munícipio. No local, será construída uma nova praça para lazer. *Novo
equipamento de raio-x - máquina é destinada ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes e vai
deixar mais ágil a realização de exames. *Entrega de ambulância - para fortalecer a saúde pública, o
Governo do Estado destinou a Matinhos um veículo equipado para transporte de pacientes.
*Construção do novo terminal - moradores de Caiobá, Tabuleiro e Centro vão poder desembarcar no
novo terminal. Antes, precisavam desembarcar na rodoviária, que fica longe dos três bairros.
*Obras na estrada de acesso ao ferryboat - são 3 km de obras na estrada, que deverão ficar prontos
até novembro, antes do início da temporada de verão. *Ponte Matinhos-Guaratuba &ndash; a
licitação da ponte ligando as duas cidades está sendo preparada. *Linhas de crédito - em parceria
com a prefeitura, a Fomento Paraná instalou um espaço do Banco do Empreendedor dentro da
Agência do Trabalhador, no Centro de Matinhos. *Reforço na segurança pública - Governo do
Estado contratou mais policiais e entregou novas viaturas para dar agilidade ao trabalho de
segurança pública no município. *Melhorias no sistema elétrica - A Copel está investindo R$ 1,7
milhão em melhorias na rede elétrica. *Centros de Convivência de Idosos &ndash; R$ 870 mil para a
construção de três espaços de atividades para idosos. *CRAS &ndash; atendimento às famílias da
região no bairro Rio da Onça. Participaram do evento o presidente da Assembleia Legislativa, o
deputado Valdir Rossoni; os deputados estaduais Alexandre Curi, Alceu Maron, Mauro Moraes e
Nelson Justus; os secretários de Estado Deonilson Roldo (Gabinete), Marcelo Cattani (Comunicação
Social); o presidente do Instituto Ambiental do Paraná, Tarcísio Morsato; e lideranças da região.
Saiba mais sobre o trabalho do governo do Estado em: http:///www.facebook.com/governopr e
www.pr.gov.br
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