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Marialva terá R$ 10 milhões para pavimentar vias urbanas
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Em solenidade no Cine Teatro de Marialva, a governadora Cida Borghetti anunciou o repasse para
pavimentação de vias urbanas e autorizou R$ 321 mil para ajudar os pequenos produtores de uva
da região.
Em solenidade no Cine Teatro de Marialva, a governadora Cida Borghetti anunciou o repasse de
R$10 milhões para pavimentação de vias urbanas e autorizou R$ 321 mil para ajudar os pequenos
produtores de uva da região. Ela também assinou convênios com os municípios de Pérola, Santa
Inês e Itambé &ldquo;A pavimentação vai possibilitar uma vida de qualidade para a população e
promove, também, o desenvolvimento. Isso faz com que cidades com o porte de Marialva fomentem
o interesse das indústrias, que geram emprego e renda&rdquo;, afirmou Cida. &ldquo;Priorizamos
uma vida com qualidade da população que vive em Marialva e o desenvolvimento dessa região, tão
famosa na produção de uvas&rdquo;, acrescentou a governadora. &ldquo;Se somarmos todas as
ações do Governo do Estado no município, os investimentos passam de R$ 20 milhões&rdquo;,
afirmou o prefeito de Marialva, Victor Celso Martini. Ele disse, ainda, que o recurso também vai ser
usado para o recape e construção de galerias pluviais do bairro Santa Izabel, na saída para o
município de Maringá. &ldquo;Mais de duas mil pessoas serão beneficiadas com as obras. O
Governo do Estado sempre atende as reivindicações de Marialva&rdquo;, disse. SEM
AGROTÓXICOS - Com a liberação de R$ 321 mil, 30 pequenos produtores rurais da região vão
participar de um projeto piloto para diminuição do uso de agrotóxicos na plantação de uva. &ldquo;A
uva de Marialva representa 30% da produção da fruta do Estado&rdquo;, afirmou o prefeito Martini.
&ldquo;Será um projeto piloto que vai melhorar a qualidade da nossa uva e, consequentemente,
diminuir os custos para o produtor e para o consumidor&rdquo;, acrescentou. O projeto será
executado pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Emater e Associação
Norte Paranaense de Estudos em Fruticultura (Anpef). De acordo com o chefe do Núcleo Regional
da Seab em Maringá, Lindalvo José Teixeira, esse projeto é uma reivindicação antiga dos pequenos
produtores, pois quando a uva é exposta às chuvas a qualidade reduz e dependendo da fase da
cultura a fruta pode desenvolver fungos, necessitando de pulverização de agrotóxicos.
&ldquo;Muitas vezes, quando a uva está madura, tem que tirar as frutas que racham com o excesso
das chuvas, prejudicando a formação do cacho e reduzindo a qualidade e o preço&rdquo;, afirmou.
Com a cobertura plástica, a estimativa é de que haja redução de 80% no uso de defensivos
agrícolas. &ldquo;Não vamos ter uvas rachadas, o produtor pode esperar para produzir e definir seu
período de colheita. Isso dá mais tranquilidade na comercialização, mais qualidade na fruta, redução
no uso de agrotóxicos e produção de fruta com mais sustentabilidade&rdquo;, disse Teixeira.
MUNICIPALISMO - Na mesma solenidade em Marialva, a governadora assinou convênios com os
municípios de Pérola, Santa Inês e Itambé. &ldquo;A descentralização de ações nos municípios não
acontece apenas no gabinete. Vamos às cidades anunciar recursos importantes, que são
importantes porque a população passa a conhecer como a destinação de recursos
acontece&rdquo;, disse Cida Borghetti. Em Pérola, os R$ 515,7 mil serão destinados para a compra
de equipamentos rodoviários e veículos. A prefeitura de Itambé, com R$73 mil, vai comprar
equipamentos rodoviários. Já Santa Inês vai utilizar os recursos de R$ 221,4 mil liberados pelo
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Governo do Estado para melhoria da infraestrutura urbana, aumentando a oferta de áreas de lazer
para a população. PRESENÇAS - Também participaram da solenidade os deputados federais
Ricardo Barros e Alex Canziani; os deputados estaduais Maria Victoria e Evandro Junior; o
presidente da Câmara de Vereadores de Marialva, Ricardo Vendrame; a vice-prefeita de Marialva,
Antonieta Bellinati Perez.
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