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Ratinho Junior anuncia transferência do governo
 para Cascavel

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior assinou nesta 
quinta-feira (31) o de-
creto que transfere a 
sede do Executivo Es-
tadual para Cascavel, 
no Oeste do Paraná, 
nos dias 7 e 8 de fe-
vereiro (quinta e sex-
ta-feira). Uma série de 
reuniões de trabalho, 
com a participação dos 
secretários de Estado 
e presidentes de au-
tarquias e empresas 
públicas, está sendo 

agendada, incluindo 
encontros com lideran-
ças e prefeitos da re-
gião.
 A agenda coin-
cide com o Show Ru-
ral Coopavel, evento 
que abre o calendário 
agropecuário brasilei-
ro e acontece entre os 
dias 4 e 8 de fevereiro 
na cidade. O governa-
dor Ratinho Junior e o 
vice-governador Darci 
Piana vão despachar 
e atender à popula-
ção na própria feira. 

Também está prevista, 
para a sexta-feira, uma 
visita da ministra da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza 
Cristina, que vem pela 
segunda vez ao Para-
ná. Esta será a quarta 
visita ministerial ao Es-
tado em menos de um 
mês.
  Ratinho Junior 
afirmou que a transfe-
rência é uma forma de 
aproximar o governo 
da população. Dentro 
da programação agen-

dada para os dois dias 
de interiorização, está 
a reunião do secreta-
riado, que acontece 
na quinta-feira. “Que-
remos implantar este 
modelo de interioriza-
ção no Paraná, para 
colocar o governo mais 
próximo da população 
e fortalecer o Interior”, 
afirmou o governador. 
A ideia, explicou ele, é 
fazer uma agenda de 
trabalho para debater 
temas que envolvam 
as áreas de infraestru-
tura e agricultura, por 
exemplo, e criar uma 
pauta com os deputa-
dos e lideranças da re-
gião.
 “É também uma 
maneira de prestigiar o 
Show Rural, que é uma 
feira extremamente 
tecnológica e apresen-
ta o que há de melhor 
no mundo em termos 
de inovação”, destacou 
Ratinho Junior. “Como 
o agronegócio é nossa 
matriz econômica, a 
ideia é fazer com que 
o poder público possa 

estar mais presente, 
fortalecendo cada vez 
mais esse setor no Es-
tado”, disse.

REUNIÕES 
 Uma reunião 
com os prefeitos da 
Associação dos Muni-
cípios do Oeste do Pa-
raná (Amop) também 
está agendada para a 
próxima semana em 
Cascavel, além de en-
contros com cooperati-
vas, empresários, com 
representantes do G8, 
grupo que reúne enti-
dades do município, e 
do grupo Oeste em De-
senvolvimento.
“Fazer uma movimen-
tação desse tamanho 
nos primeiros meses 
de governo é um sinal 
de respeito à nossa 
população”, afirmou o 
prefeito de Cascavel, 
Leonaldo Paranhos. 
“Teremos a presença 
do governo, que estará 
em Cascavel trabalha-
do por todo o Paraná, 
mas claro, encaixando 
temas que são de inte-
resse da região”, disse.

TODO O ESTADO 
 De acordo com 
o superintendente da 
Casa Civil, Gugu Bue-
no, o Governo do Esta-
do está formulando um 
cronograma de interio-
rizações para atender 
todas as regiões do 
Paraná. “A aproxima-
ção do governo em 
todas as regiões, com 
toda a sua estrutura, é 
uma determinação do 
governador, porque o 
Interior é muito impor-
tante para o desenvol-
vimento do Paraná”, 
disse.
 Segundo ele, já 
está sendo trabalhado 
um calendário. A inten-
ção é que o Governo 
do Estado passe em 
todas as regiões ao 
longo do mandato. As-
sim que terminar este 
evento em Cascavel, 
começa a ser trabalha-
da a próxima interiori-
zação.
 “Teremos em 
Cascavel uma agen-
da de trabalho com o 
governador e os se-

cretários. É uma opor-
tunidade para discutir 
de maneira segmen-
tada os problemas da 
região com os prefei-
tos, lideranças e enti-
dades de classe. Será 
um momento impor-
tante para o governo 
e uma oportunidade 
única para o Oeste do 
Paraná”, afirmou Bue-
no.

PRESENÇAS
 P a r t i c i p a r a m 
do encontro o vice-go-
vernador Darci Piana; 
os secretários do Pla-
nejamento, Valdemar 
Bernardo Jorge; e do 
Desenvolvimento Sus-
tentável e Turismo, 
Márcio Nunes; o pre-
sidente da Ferroeste, 
André Luiz Gonçal-
ves; e os deputados 
estaduais Hussein 
Bakri, Galo, Fernando 
Francischini, Coronel 
Lee, Marcel Michelet-
to, Soldado Adriano 
José, Emerson Bacil, 
Delegado Fernando, 
Nelson Luersen, Pau-
lo Litro e Ademir Bier.

Jogos Oficiais no Paraná somam 160 
dias de competições em 118 cidades

 Este ano have-
rá 160 dias de compe-
tições esportivas rea-
lizadas pelo Governo 
do Paraná, em 118 
sedes. Ao todo, serão 
seis organizadas dire-
tamente pelo governo: 
Jogos Abertos, da Ju-
ventude, Escolares, 
Bom de Bola, Univer-
sitários e Parades-
portivos. O calendário 
completo dos Jogos 
Oficiais do Estado já 
está disponível no site 
www.espor te .p r.gov.
br.
 Somam-se aos 
eventos oficiais al-
gumas disputas pro-
movidas pelos muni-
cípios e que contam 
com a parceria institu-
cional do Estado – os 
jogos regionais. São 
o Festival da Refor-
ma Agrária, Jogos da 
Integração do Idoso, 
Abertos do Vale do 
Ivaí e Abertos do Vale 
do Cantuquiriguaçu. 
Esses campeonatos 
ofertam modalidades 
adaptadas ou que te-
nham grande repre-
sentatividade nas re-
giões.
 A competição 
que abre o calendário 
é uma das mais impor-
tantes e tradicionais: 
os Jogos Universitá-
rios do Paraná (Jups), 
que chegam à sua 59ª 
edição e serão realiza-
dos entre os dias 17 
e 23 de maio, em Ma-
ringá. O encerramento 

ocorrerá com a Final B 
dos Jogos da Juventu-
de do Paraná (Jojups), 
já com 32 anos de his-
tória, entre 15 e 21 de 
novembro na cidade 
de Francisco Beltrão.
 “De maio a 
novembro, teremos 
26 campeonatos em 
todo o Estado, sendo 
19 deles com organi-
zação direta de nos-
sa pasta e sete com 
apoio inst i tucional. 
Dessa forma, conse-
guiremos levar es-
porte, saúde e quali-
dade de vida a todas 
as regiões e ainda 
atender, com as ca-
racteríst icas de cada 
disputa, as diferen-
tes manifestações do 
esporte: formação, 
rendimento, educa-
ção e part icipação”, 
disse Helio Wirbiski, 
superintendente do 
esporte.

 A única data 
a ser confirmada é a 
das Finais da Divisão 
A dos Jogos da Juven-
tude do Paraná.
 Confira as da-
tas e locais de todas 
as finais.

Maio
 Jogos Univer-
sitários do Paraná 
(Jups) – Maringá
Entre do dias 17 e 23

Junho
 Jogos Abertos 
Paradesportivos do 
Paraná (Parajaps) – 
Londrina
Entre os dias 19 e 23

Julho
Final B (12 a 14 anos) 
dos Jogos Escolares 
do Paraná (Jeps) – 
Apucarana
Entre os dias 12 e 20

Agosto
 Final A (15 a 17 
anos) dos Jogos Esco-
lares do Paraná (Jeps) 

– Foz do Iguaçu Entre 
os dias 02 e 10
 Final da Divi-
são B dos Jogos Aber-
tos do Paraná (Japs) 
– Ivaiporã
Entre os dias 23 e 29

Setembro
 Final da Divi-
são A dos Jogos da 
Juventude do Paraná 
(Jojups) – Londrina
Entre os dias 20 e 29 
(a confirmar)

Outubro
 Final da Divi-
são A dos Jogos Aber-
tos do Paraná (Japs) 
– Toledo
Entre os dias 11 e 20
 Final do Bom 
de Bola (Jeps) – Cam-
po Mourão
Entre os dias 25 e 30

Novembro
 Final da Divi-
são B dos Jogos da 
Juventude (Jojups) – 
Francisco Beltrão
Entre os dias 15 e 21

Atividade turística
 transforma município no 

Noroeste do Paraná

 São Pedro do 
Paraná, na região No-
roeste do Estado, co-
nhecido pelo turismo 
e pela gastronomia, 
que inclui a moque-
ca de peixe, terá mais 
melhorias aos visitan-
tes. Nesta quarta-feira 
(30), a prefeita Neila 
Fernandes se reuniu 
com o diretor-geral da 
Secretaria do Desen-
volvimento Urbano, 
Francisco dos Santos, 
e disse que o municí-
pio comemora o cres-
cimento das atividades 
turísticas.
 “Nos fins de se-
mana, a população do 
Distrito de Porto São 
José, onde há uma 
praia às margens do 
Rio Paraná, chega ter 
cinco mil pessoas, qua-

se o dobro do total de 
habitantes de todo o 
município”, disse ela. 
“Isso nos leva a dire-
cionar esforços para 
a atividade, com a im-
plantação de calçadão, 
iluminação diferencia-
da e a construção de 
ancoradouro”, disse a 
prefeita.
 Neila aprovei-
tou o encontro para ve-
rificar pendências em 
acordos firmados com 
a pasta, anteriormente. 
“Tivemos uma reunião 
para verificar o pros-
seguimento dos tra-
balhos, mas a prefeita 
Neila trouxe ótimas no-
tícias a respeito do tu-
rismo no município e de 
seus reflexos na eco-
nomia local”, comentou 
Chico dos Santos. De 

acordo com Neila Fer-
nandes, São Pedro do 
Paraná atrai turistas 
durante o ano inteiro. 
“No verão, temos as 
nossas praias e a culi-
nária à base dos peixes 
da Região. No restante 
do ano, a atração é a 
pesca. O equilíbrio dos 
dois segmentos nos ga-
rante fluxo de visitantes 
em todos os meses do 
ano”, explicou.

REFLEXOS NA 
ECONOMIA 

A prefeita relatou, ain-
da, outros reflexos do 
turismo na economia. 
Alguns exemplos são 
a geração de renda, a 
criação de postos de 
trabalho em restauran-
tes e lanchonetes e no 
transporte fluvial para 
atender pescadores e 
banhistas que querem 
conhecer as ilhas e as 
praias naturais nos 18 
quilômetros de águas 
do Rio Paraná, que ba-
nham o município. As 
riquezas naturais tam-
bém atraem o turista 
investidor, aquele que 
compra imóveis para 
uso próprio ou para alu-
gar por períodos. “Há 
um grande número de 
casas em condomínios, 
prontas e em constru-
ção. São cidadãos que 
aplicam seus recursos 
no município, geram 
empregos, renda e im-
postos”, disse ela.


