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dentificar as principais demandas da
população e apresentar
projetos de qualidade. Esses são os primeiros passos para as administrações
municipais, iniciadas no
dia primeiro de janeiro,
para obterem os recursos
necessários a obras estruturantes, aquisição de
equipamentos e de serviços voltados à promoção
do desenvolvimento urbano. "Um dos critérios
para identificar um bom
projeto, uma boa ação, é
projetar o potencial de
transformação positiva
que ele pode proporcionar para a vida das pessoas", afirma o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), João Carlos
Ortega, ao receber prefeitos recém-empossados
para conhecerem os programas de apoio à disposição na Secretaria.

NERY CARDOSO

Prefeitos conhecem ações
de desenvolvimento urbano

O secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, reuniu-se
com prefeitos recém-empossados para apresentar os programas de apoio à disposição na Secretaria

Ortega lembra que, desde janeiro de 2019, nos
dois primeiros anos da
Administração atual, a
SEDU aprovou projetos,
ações e serviços que, somados, se aproximam dos
R$ 2 bilhões em recursos
do Tesouro do Estado, ou
liberados via operações de
crédito.
Com os recursos, foram
viabilizados Terminais de
Transporte Urbano e Intermunicipais, Aeropor-

tos, Postos de Saúde, Escolas, Creches, pavimentação de vias, implantação
de Parques, Praças, Modernos Sistemas de Iluminação Pública e unidades
Meu Campinho.
Além dessas ações há
aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, equipamentos de informática e softwares e
serviços para a elaboração
de Planos Diretores. "Uma
das diretrizes do governa-

dor Ratinho Junior é não
deixar ninguém para trás
e levar mais qualidade de
vida ao cidadão. Damos
igual atenção a todos os
municípios.
Por isso, é fundamental
que os prefeitos e os secretários municipais conheçam o leque de programas
da SEDU para promoção
do desenvolvimento urbano e das populações do
Paraná", enfatiza o secretário.
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Horóscopo do Dia
ÁRIES - Alguns assuntos
dos quais tratam sobre
acontecimentos não previsíveis, estarão presentes
no centro da sua constelação. Faça uma reflexão
profundo acerca de todas
as coisas possíveis que
pode realizar para melhorar sua vida.
TOURO - O elemento Terra irá trazer uma boa perspectiva para você neste
dia, então tire o máximo
de proveito.
GÊMEOS - Poderá se surpreender com uma pessoa
mais distante do seu círculo, se apresentar como
aquela que irá lhe ajudar,
Marte terá um papel importante nisso.
CÂNCER - Os teus sentimentos ficarão um pouco
mais retraídos ao se chocarem com a energia do
componente Água, porém
no final será positivamente
brindado o seu aprendizado.
LEÃO - Netuno sofrerá as
consequências da influência advinda do grande Sol,
o qual irá emitir toda a
energia necessária da superação.
VIRGEM - Preste atenção
em tudo o que está acontecendo e aja somente se
estiver seguro de realizar
o que estiver pretendendo.
A Terra poderá lhe guiar
nessa caminhada.
LIBRA - Só aquilo que de
fato for moralmente aceitável, não tem de realizar
coisas fora do que você
realmente acredita para
agradar outras pessoas.
ESCORPIÃO - Sentirá um
grande desejo de seguir em
frente com aquilo que
você está tão apaixonado
e crente do seu potencial.
SAGITÁRIO - A sua autoestima estará condicionada em boa parte do tempo, em questões que envolvam dedicação, Júpiter
também será um grande
ativador de boas vibrações.
CAPRICÓRNIO - Não poderá ceder aos caprichos
de quem não vem demonstrando a devida lealdade a você e tente se preservar. Energias ruins precisarão ser extirpadas do
seu círculo de amizade.
AQUÁRIO - As luzes da
vida irão brilhar para você
nessa caminhada em busca da energia necessária,
para superar dificuldades.
PEIXES - Sentirá que o
seu coração agirá como
um forte amigo em sua
nova jornada. Irá emitir
uma forte onda energética
para os teus amigos mais
próximos.

