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Patrulha do Campo vai melhorar estradas rurais na região de Irati
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No encontro realizado nesta terça-feira (30), o governador repassou uma Patrulha do Campo e
entregou veículos para a Emater reforçar os trabalhos de extensão rural
As ações do Governo do Estado na área da agricultura foram destaque na agenda do governador
Beto Richa em Irati, no Centro-Sul do Paraná, nesta terça-feira (30/07). No encontro com o prefeito
Odilon Rogério Burgath e a comunidade, Richa entregou uma Patrulha do Campo para consórcio
Intermunicipal Conder, que reúne 12 municipios da região, e entregou nove veículos para dar
agilidade aos trabalhos de extensão rural prestados pela Emater aos agricultores da região. O
governador entregou, também, um veículo ao departamento florestal e repassou R$ 96 mil para a
prefeitura comprar calcário para as pequenas propriedades e óleo diesel para máquinas que atuam
em estradas rurais. O secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, participou do
evento. A Patrulha do Campo irá atuar na adequação e modernização das estradas rurais dos
municípios que formam o Consórcio Conder: Irati, Rebouças, Fernandes Pinheiro, Inácio Martins,
Ipiranga, Guamiranga, Teixeira Soares, Mallet, Prudentópolis, Imbituva, Rio Azul e Ivaí. &ldquo;Há
mais de 20 anos o parque de máquinas para atuar nas estradas rurais não era renovado. O Governo
do Estado, sensível a essa causa dos prefeitos e dos agricultores, disponibiliza 30 conjuntos de
maquinários completos, atendendo as demandas de todas as regiões&rdquo;, afirmou o governador
Beto Richa. O governador ressaltou que, com as Patrulhas do Campo, as prefeituras podem
realizar a readequação e a recuperação das estradas rurais. &ldquo;As estradas são municipais,
mas o governo apoia, porque os prefeitos não têm condições de arcar com os custos de
manutenção. Esse investimento é crucial, ainda mais nesse momento que diversas cidades do
estado foram assoladas por período de fortes chuvas&rdquo;, disse Richa. &ldquo;A patrulha é um
reforço importante no esforço para conservação e melhoria das nossas estradas rurais, que são
vitais para os municípios&rdquo;, disse o prefeito Odilon Rogério Burgath. Ele ressaltou, também,
outros investimentos anunciados para a agricultura, como o programa do calcário e o recurso para
óleo diesel. Os municípios da região possuem extensas áreas rurais. Por isso, o consórcio recebeu
duas patrulhas. A primeira repassada está trabalhando em Inácio Martins. Cada patrulha é
composta por escavadeira, trator de esteira, rolo compactador, motoniveladora, pá carregadeira,
caminhão comboio com operador, carreta para transporte de maquinário e um veículo, além de
cinco caminhões basculantes. PRÓ-RURAL &ndash; Dos nove veículos entregues pelo governador,
um deles é para o núcleo regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento em Irati e os
demais para os escritórios da Emater em Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins,
Irati, Mallet, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares. &ldquo;Garantimos hoje um conjunto grande de
ações para este importante polo do Paraná. Essas ações irão fortalecer e ajudar os municípios a
descomplicar a vida de seus cidadãos&rdquo;, afirmou o secretário da Agricultura, Noberto Ortigara.
&ldquo;Realizamos um trabalho de resultados duradouros&rdquo;, disse o secretário. Ele citou,
além da Patrulha do Campo e os novos veículos para o trabalho do programa Pro Rural, também o
início dos trabalhos de uma microbacia e a adequação ambiental em uma importante área do
município produtora de alimentos. Os veículos (modelo Palio Essence 1.6) fazem parte da
renovação da frota da Secretaria da Agricultura e da Emater, com o objetivo de ampliar e dar
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agilidade ao trabalho no campo, junto aos agricultores de todo o Estado. Já foram renovados cerca
de 70% dos veículos utilizados pela Secretaria da Agricultura e seus núcleos regionais. Já a Emater
está entregando mais 131 veículos aos seus escritórios, um para cada unidade de regiões atendidas
pelo Pró-Rural - Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial. O programa tem como
objetivo principal aumentar a competitividade dos agricultores familiares e está sendo executado em
131 municípios da região Central do Paraná e o Vale do Ribeira. MAIS AÇÕES - Em Irati, o governo
estadual investe R$ 7,3 milhões na construção de um ginásio de esportes, com quadra poliesportiva,
arquibancadas, pátio coberto, biblioteca, salas de aulas teóricas, de lutas e de ginástica, camarins,
coxias, palcos, banheiros, sala de primeiros socorros, alojamento, galeria de troféus e almoxarifado.
As obras estão em fase final. Também está sendo realizada a obra de ampliação do Centro
Estadual Florestal de Educação Profissional Costa e Silva. O investimento é de R$ 1,2 milhão, com
recursos do programa Brasil Profissionalizado. Verba perdida na gestão anterior. O atual governo
fez o projeto, recuperou o dinheiro e em agosto a obra estará concluída. &ldquo;São grandes
conquistas para toda a população. Agradecemos ao Governo do Estado por esta parceria com o
município e também a forma democrática de o governador tratar os municípios&rdquo;, afirmou o
prefeito Burgath. A área da habitação é outro destaque. Estão começando as obras de construção
de moradias para 300 famílias da área urbana e para nove famílias rurais. Há outras 40 em projeto,
também para a área rural. O investimento da Caixa e da Cohpar somam R$ 20,2 milhões. Irati já
recebeu quatro viaturas para a Polícia Militar uma para a Polícia Civil. A Copel investe na
revitalização da linha de distribuição Gonçalves Júnior/subestação Irati e em várias obras de
interligação. No total, está sendo aplicado R$ 1,8 milhão. Além disso, Irati foi a primeira cidade do
interior a contar com o BEL, serviço de banda extralarga da Copel, lançado em 2012. No encontro,
o governador anunciou, também, melhorias no sistema de abastecimento de água, com a
construção de cinco mil metros de rede de distribuição. O investimento da Sanepar é de R$ 693 mil.
Saiba mais sobre o trabalho do governo do Estado em: www.facebook.com/governopr e
www.pr.gov.br
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