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O governador Beto Richa esteve neste sábado no Litoral e destacou que as praias do Paraná foram
reconhecidas como as melhores do Brasil. De acordo com ele, apenas neste ano os recursos
repassados ao Estado por meio de contratos assinados com a Caixa vão somar R$ 2 bilhões para
investimentos na área.
O governador Beto Richa destacou neste sábado (23), em Guaratuba, que os investimentos em
saneamento têm garantido a qualidade das águas das praias do Paraná, que já foram reconhecidas
entre as melhores do Brasil, com 100% de balneabilidade. De acordo com ele, apenas neste ano, os
recursos repassados ao Estado por meio de contratos de financiamento assinados com a Caixa
Econômica Federal vão somar R$ 2 bilhões para investimentos na área, o que corresponde à
metade dos recursos da União destinados ao saneamento em todo o Brasil. &ldquo;Isso se deve à
solidez da Sanepar, à qualidade dos nossos projetos, à documentação em dia&rdquo;, disse. Richa
esteve no Litoral e acompanhou as ações de órgãos estaduais para o atendimento de moradores e
veranistas durante Verão Paraná 2017/2018. &ldquo;Nós trouxemos para o Paraná a metade de
todo o recurso do Governo Federal para saneamento do Brasil. Já temos os melhores índices de
saneamento. Das 11 cidades com melhor índices de saneamento da país, cinco estão Paraná, e
não é diferente no nosso Litoral&rdquo;, salientou o governador. &ldquo;Nós temos recebido um
número cada vez maior de veranistas porque oferecemos cada vez mais uma estrutura muito
adequada. Hoje, nos 12 meses do ano, o Litoral tem o merecido respeito do nosso governo&rdquo;,
disse Richa. &ldquo;Para dar suporte ao grande número de pessoas que vêm ao Litoral estamos
trazendo mais 38 novas viaturas para as polícias civil e militar. E nesses 60 dias de férias estamos
investindo R$ 36 milhões e as praias oferecem condições melhores de balneabilidade&rdquo;,
completou. Nos últimos sete anos, o Governo do Estado destinou R$ 1,34 bilhão aos municípios
litorâneos para a melhoria em diversas áreas. Além dos avanços em saneamento, foram destinados
recursos para ampliação e automatização da rede elétrica e melhoria da infraestrutura urbana. Entre
as principais estão a ampliação da rede de coleta e tratamento do esgoto em Matinhos e Pontal do
Paraná, que somam R$ 250 milhões. Os investimentos da Copel chegam a R$ 130 milhões. Outro
destaque são as obras de revitalização das orlas de Pontal, Matinhos e Guaratuba. Para o Verão
Paraná, cerca de 2,5 mil profissionais do Governo do Estado estão nos sete municípios litorâneos
para intensificar as ações, principalmente nas áreas de segurança, saúde, energia, saneamento e
turismo. As atividades seguem até o fim do Carnaval (14/02). SEGURANÇA &ndash; O governador
Beto Richa lançou neste sábado o sistema de comunicação embarcada para viaturas do Batalhão
de Polícia Rodoviária. O sistema está conectado a um banco de dados e possui um softwre que faz
a identificação das pessoas abordadas por biometria. Assim, é possível verificar a existência de
mandados de prisão e obter informações sobre veículo e a carteira de habilitação em caso de
suspensão ao cassação. O projeto é piloto e se apresentar bom resultados pode ser expandido para
outras regiões do Estado. De acordo com o coordenador do Verão Paraná e chefe da Casa Militar,
coronel Élio de Oliveira Manoel, a segurança pública é o foco principal do Verão Paraná. &ldquo;A
atenção será redobrada nos dias de maior fluxo, principalmente na semana entre o Natal e o
Ano-Novo, no Carnaval e nos fins de semana. Tudo isso para garantir segurança e tranquilidade a
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veranista e moradores&rdquo;, afirmou. Diversas atividades do Verão Paraná começaram já na
quinta-feira (21). É o caso do da segurança em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, com
reforço de efetivos das polícias Militar, Civil e Científica e do Corpo de Bombeiros. Também foi
ampliado o número de guarda-vidas nas praias e haverá a distribuição de pulseirinhas pelos policiais
e bombeiros às crianças a fim de evitar desaparecimentos. Além dos sete municípios litorâneos,
também está previsto o reforço da segurança nos parques de Curitiba e na Costa Oeste do Estado,
que compreende os municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. Segundo o comandante do Corpo de
Bombeiros, Fábio Mariano de Oliveira, o efetivo no Litoral inclui 660 guarda-vidas, mais 21
guarda-vidas civis e 89 postos o Corpo de Bombeiros nas praias. &ldquo;É importante que a
população siga as orientações dos guarda-vidas, respeitem as bandeirinhas e, principalmente,
cuidem das nossas crianças&rdquo;, disse. O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, destacou que
os investimentos do Governo do Estado refletem na boa estrutura das praias, também para receber
o grande número de turistas na temporada. &ldquo;Uma gama de investimentos estaduais resgatou
o orgulho do morados do Litoral pela região. Estamos preparados para receber os veranistas.
Devido ao reforço das equipes estaduais temos um litoral seguro, com boa infraestrutura, serviços
de saúde e reforço na segurança&rdquo;, afirmou. SAÚDE &ndash; O Governo do Estado
repassou R$ 4 milhões para os municípios reforçarem equipes de atendimentos em hospitais e
unidades de saúde. Além disso, Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal
do Paraná receberam recurso extra, no total de R$ 5,27 milhões destinado à ações de limpeza e
coleta de lixo durante a temporada de veraneio. Equipes da Secretaria de Estado da Saúde estão
nas praias para ofertar testes rápidos, aferição de pressão arterial e outros serviços básicos em
postos de atendimento ao longo da orla. Os profissionais da área também prestarão orientações e
dicas para cuidar do corpo durante o verão. O número de ambulâncias foi ampliado: três Unidades
de Suporte Avançado de Vida padrão SAMU ficarão baseadas em Guaratuba, Matinhos e Pontal do
Paraná para os atendimentos de emergência. Também será disponibilizado o serviço aeromédico
para transporte de pacientes críticos e o serviço de resgate aeromédico de pacientes em
emergência. Em Matinhos, no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, será instalado mais uma
vez o Centro de Recuperação de Afogados. INFRAESTRUTURA - Foram feitas as obras de
revitalização de 6,8 quilômetros da PR-412, principal rodovia de acesso ao Litoral do Paraná. O
investimento foi de R$ 900 mil. O trecho entre as proximidades do posto de cobrança da travessia
até o acesso ao ferryboat foi concluído. SANEPAR - A limpeza das areias dos 67 quilômetros da
orla será feita por equipes contratadas pela Sanepar. A coleta de resíduos ficará a cargo dos
municípios, com o apoio do Governo do Estado. Em outubro, o Instituto das Águas do Paraná firmou
um convênio para repassar R$ 5,27 milhões às prefeituras, destinados à limpeza e coleta de lixo
durante a temporada de verão. O instituto, porém, ficará responsável pela coleta de lixo nas ilhas do
Mel, Superagui e das Peças. Nas principais praias de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba, 70
agentes socioambientais a serviço da Sanepar vão atender veranistas e moradores no Projeto
Chuá, durante o Verão Paraná. De 21 de dezembro a 18 de fevereiro, 55 duchas serão instaladas
em dez pontos fixos de atendimento e em outros dois itinerantes. Outro projeto, o Praia Acessível,
disponibiliza cadeiras anfíbias para pessoas com deficiência. As cadeiras têm rodas especiais e
material resistente que permitem o deslocamento das pessoas da areia até o mar. Esse projeto é
desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social. A
Sanepar vem se preparando para a temporada de verão durante todo o ano. Entre as ações, estão a
instalação de geradores de energia em todas as unidades de grande porte, o que permitirá a
distribuição de água mesmo em situação de falta de energia. Houve ainda a execução de
dragagens, revisão de sistemas elétricos e mecânicos, reformas e reparos em estações,
substituição de redes e tubulações, que também reforçam a segurança na produção e distribuição
de água. Haverá também uma maior disponibilidade de caminhões Pipas, que poderão atender
agora de maneira mais rápida e eficaz em casos de urgência. PRESENÇAS &ndash; Participaram
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do evento a secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; o delegado
geral da Polícia Civil, Júlio Reis; o comandante geral da Polícia Militar, Maurício Tortato; o delegado
da Polícia Científica, Edson, Bertassoni; o deputado federal Nelson Justus; o presidente da Copel,
Antonio Guetter; o vice-prefeito de Guaratuba, Jean Colbert Dias; o prefeito de Pontal do Paraná,
Marcos Casquinha; o prefeito de Matinhos, Rui Hauer; o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque; o
prefeito de Antonina, José Paulo Azim; o prefeito de Guaraqueçaba, Hayssam Colombes.
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