
jornal da cidade • edição 2299 • 18 de Janeiro de 2021.

Fortalecer infraestrutura e inovação melhora qualidade de vida
A discussão sobre o tema chegou a todos os funcionários do Serviço Social Autônomo Paranacidade durante a campanha para sensibilizar sobre 

as formas de atingir, nos municípios, as metas estabelecidas pela ONU.
 O investimento 
em infraestrutura e ino-
vação é apontado pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) como con-
dição básica para o cres-
cimento econômico, de 
acordo com o Objetivo do 
Desenvolvimento Sus-
tentável 9 (ODS 9), da 
Agenda 2030.
 A discussão so-
bre o tema chegou a to-
dos os funcionários do 
Serviço Social Autônomo 
(Paranacidade, vincula-
do à Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Pú-
blicas – SEDU), durante 
a campanha realizada 
para sensibilizar sobre 
as formas de atingir, nos 

municípios paranaenses, 
as metas estabelecidas 
pela Organização Inter-
nacional.
 A consulta feita 
aos funcionários resul-
tou em um gráfico, do 
tipo nuvem de palavras, 
onde aparecem em des-
taque o “planejamento, 
a educação, o fomento, 
subsídios e a adoção de 
políticas públicas trans-
parentes” – itens em 
sintonia com a proposi-
ção da ONU. Ainda de 
acordo com as Nações 
Unidas, a implantação de 
infraestrutura adequada 
e resiliente é condição 
para o desenvolvimento 
sustentável.

INVESTIMENTOS
 Ou seja, investir 
em terminais de trans-
porte, na produção e 
distribuição de energia, 
em estradas e viadutos 
é fundamental para o 
surgimento e o fortaleci-
mento da indústria local; 
infraestrutura de qualida-
de gera condições para 
melhorias na educação e 
é uma das bases para a 
inovação e a consolida-
ção de núcleos de pes-
quisa.
 O desdobramen-
to desse processo de 
desenvolvimento susten-
tável é a agregação de 
valor ao trabalho pela es-
pecialização 

profissional e a melho-
ria da qualidade de vida 
para mais e mais pesso-
as. Nas metas do ODS 9 
também são destaques o 
acesso às tecnologias de 
informação e a necessi-
dade de apoiar o desen-
volvimento tecnológico 
para gerar inovação e 
produção de bens mais 
valorizados.

SONHO 
CONCRETIZADO

 A aplicação do 
ODS 9 nos projetos de 
apoio ao desenvolvimen-
to dos municípios, viabi-
lizados com re-
cursos liberados 

via SEDU e 

com operação do Para-
nacidade, se traduz em 
obras idealizadas para 
fortalecer cidades e regi-
ões. O Novo Terminal do 
Aeroporto de Cascavel, 
por exemplo, inaugura-
do recentemente após 
investimento de R$ 40 
milhões do Governo do 
Paraná, Governo Federal 
e do Município, atende a 
Região Metropolitana de 
Cascavel e outras cida-

des do Oeste, Sudoeste 
e Noroeste do Estado, 
sedes de importantes 
núcleos produtores e ex-
portadores de diversos 
segmentos agrícolas, da 
pecuária e da indústria.
 O fortalecimen-
to da estrutura de trans-
porte inclui também uma 
série de obras de cons-
trução, reformas e reade-
quações em rodoviárias 
e terminais de transporte 

urbano em diversas re-
giões do Estado. Essas 
ações da SEDU-Para-
nacidade beneficiam as 
populações de Campo 
Largo, Francisco Beltrão, 
Guaraniaçu, Guaratuba, 
Jaguapitã, Mamborê, 
Sengés, Toledo, Turvo, 
Umuarama e todas as 
cadeias produtivas e de 
comércio em operação 
nesses municípios e ar-
redores.
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