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Em cerimônia presidida pelo governador Beto Richa, empresários, artistas, escritores, lideranças
religiosas, lideranças políticas, expoentes dos esportes, do Poder Judiciário e profissionais de
diversas áreas foram homenageados com a mais alta condecoração do Governo do Paraná.
O governador Beto Richa presidiu nesta terça-feira (19) a cerimônia de condecoração da Ordem
Estadual do Pinheiro, neste ano conferida para 60 personalidades. Foram homenageados com a
mais alta honraria do Governo do Paraná empresários, artistas, escritores, lideranças religiosas,
lideranças políticas, expoentes dos esportes, do Poder Judiciário e profissionais de diversas áreas.
Indicados por organizações da sociedade civil, os nomes dos homenageados passam por uma
comissão do Governo do Estado e são formalizados por decreto do governador. &ldquo;São
pessoas dos mais distintos setores, que fazem a diversidade, a pluralidade e a riqueza de nosso
Estado e de nosso País&rdquo;, afirmou Richa. &ldquo;É um momento de comemoração para
homenagear estas pessoas, que dão grande contribuição ao Estado, além de instituições e
entidades aqui representadas. Todos os que receberam a Ordem Estadual do Pinheiro contribuem
para fazer o Paraná e o Brasil lugares melhores para se viver&rdquo;. O chefe da Casa Civil e
chanceler da Ordem do Pinheiro, Valdir Rossoni, explicou que o processo de indicação passa por
um comitê do Governo do Estado. &ldquo;São escolhidas pessoas que prestaram e prestam
relevantes serviços ao Paraná. São pessoas de todas as áreas da sociedade&rdquo;, disse ele.
Neste ano, a outorga da Ordem do Pinheiro marca os 164 anos da Emancipação Política do Paraná,
comemorado em 19 de Dezembro. No seu pronunciamento, o governador enalteceu o trabalho e os
valores dos cidadãos que constroem o Estado e afirmou que o Paraná trabalha para, efetivamente,
reduzir as desigualdades sociais. &ldquo;Temos demonstrações claras e reais. De 2011 a 2017
houve uma redução de 57% no número de pessoas extremamente pobres, enquanto no Brasil a
redução foi de 39%&rdquo;, disse Richa. Ele lembra que o Paraná foi o segundo estado que mais
reduziu beneficiários do Bolsa-Família. &ldquo;Os cidadãos se tornaram menos dependentes. E
esta é a trilha que devemos continuar seguir&rdquo;. INVESTIMENTO PÚBLICO &ndash; Richa
destacou a importância dos investimentos públicos para a redução da desigualdade e a melhoria
nas condições de vida dos paranaenses. Ele citou os R$ 18 bilhões em saúde em sete anos; R$ 11
bilhões em educação só neste ano; contratação de mais de 11 mil profissionais da segurança
pública; R$ 5 bilhões em saneamento; e R$ 15 bilhões em energia. Desde 2011, foram criadas mais
de 430 mil oportunidades empregos e o salário médio do trabalhador cresceu 72%. No acumulado
do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu 2,1% - enquanto a média brasileira foi de
0,6%. A participação do Paraná na formação do PIB nacional aumentou de 5,8%, em 2010, para
6,3% em 2017. O governador ressaltou que o desenvolvimento socioeconômico do Estado nos
últimos anos foi conseguido à custa de muito trabalho. Ele destacou o papel do agronegócio neste
processo e também a modernização do parque industrial do Estado, com a atração de grandes
empresas. &ldquo;Esses cenários da vida paranaense dos últimos anos são proporcionados por
milhares de pessoas que, na lida diária, seja no serviço público ou no privado, dão sua contribuição
valiosa para que, a cada dia, vivamos num Paraná melhor, num País mais justo e solidário&rdquo;,
declarou Richa. PRESENÇAS - Participaram da solenidade o ministro da Saúde, Ricardo Barros; a
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secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; os secretários de
Estado da Cultura, João Luiz Fiani; do Planejamento e Coordenação Geral, Juraci Barbosa
Sobrinho; da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho; da Administração e Previdência, Fernando
Ghignone; da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; da Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos, Artagão Júnior; da Comunicação Social, Deonilson Roldo; do Esporte e do Turismo,
Douglas Fabrício; e do Cerimonial e Relações Internacionais, Ezequias Moreira; o presidente da
Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; o chefe da Casa Militar, coronel Élio de Oliveira
Manoel; os presidentes da Sanepar, Mounir Chaowiche; da Fomento Paraná, Vilson Ribeiro de
Andrade; e do Tribunal de Contas do Estado, Durval Amaral; o procurador-geral do Estado, Paulo
Rosso; o ex-governador Mário Pereira; e os deputados estaduais Maria Victória Borghetti Barros;
Tiago Amaral, Pedro Lupion, Doutor Batista, Cristina Silvestri, Márcio Pauliki, Plauto Miró, Bernardo
Ribas Carli, Alexandre Curi e Gilson de Souza, além de familiares e amigos dos homenageados.
BOX Comenda é motivo de orgulho, afirmam homenageados A comenda Ordem Estadual do
Pinheiro é atribuída em nos graus Comendador, Grã Cruz e Grande Oficial. Receber a mais alta
condecoração do Governo do Estado é uma honra, afirmaram os condecorados. &ldquo;É uma
honra receber a Ordem Estadual do Pinheiro em um dia tão expressivo e emblemático ao nosso
Estado. Passamos a fazer parte desta história de 164 da emancipação política do Paraná. É uma
emoção muito grande receber o reconhecimento prestado a pessoas que contribuem para o
desenvolvimento do Estado, atuando nas mais diversas áreas &ndash; Cida Borghetti,
vice-governadora do Paraná, que na cerimônia falou em nome dos homenageados. &ldquo;É uma
honra. O gesto do Governo do Paraná traduz o entendimento que o nosso trabalho traz benefícios
ao país&rdquo; - Viviane Senna Lalli - presidente do Instituto Airton Senna, condecorada no grau de
Grande Oficial pelo trabalho desenvolvido com 1,5 milhão de alunos da rede pública de ensino, em
700 municípios brasileiros. &ldquo;Aceitamos essa homenagem com muita honra e a estendemos a
todos os 30 mil associados que contribuem para o crescimento do Paraná&rdquo; - Gláucio Geara,
empresário, presidente da Associação Comercial do Paraná. Ele afirmou que recebe a honraria em
nome da instituição, que tem mais de 130 anos de atuação no Estado. &ldquo;É com muito orgulho
e satisfação que recebo esta homenagem&rdquo; - Roberto da Fonseca, economista e empresário.
&ldquo;A homenagem evidencia que meu trabalho frutificou. Receber a honraria nos encoraja a
seguir em frente. Estou muito feliz e grata&rdquo; - Cleo Busatto, escritora, que atua para formação
de leitores no estado. No último ano através do projeto Paraná Leitor foram formados 10 mil leitores
e mediadores de leitura. &ldquo;Esta iniciativa do Governo do Estado valoriza a atividade que nem
sempre é vista com a mesma importância social de outras áreas. Este olhar mostra o respeito que o
Estado tem com nossa atividade. Fico orgulhoso e lisonjeado de ser um dos homenageados&rdquo;
- Leandro Knopfholz, empresário e produtor cultural. &ldquo;O esporte foi valorizado com esta
condecoração. Foi uma surpresa receber a homenagem, que é uma conquista&rdquo; - Carlos
Alberto Garcia, ex-atleta profissional de futebol. Ele atuou no Londrina e foi convocado para a
Seleção Brasileira para disputar um dos amistosos na Europa. Hoje atua como empresário no ramo
e comentarista esportivo. AQUI a íntegra do pronunciamento do governador Beto Richa. AQUI, os
nomes de todos os homenageados e suas áreas de atuação. ÁLBUM DE FOTOS 1 ÁLBUM DE
FOTOS 2 ÁLBUM DE FOTOS 3
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