No fundo do poço?

Qua, 27 de Maio de 2015 09:12 -

O governador do Paraná Beto Richa reafirmou nesta terça-feira (26) que o Paraná “não vai
parar e nem cruzar os braços
” em função do que classificou como “
a produção de série de calúnias contra o governo, a mim e à minha família
”.
Richa fez estas afirmações durante a solenidade em que anunciou a reabertura, pela Fomento
Paraná, de linha de créditos para a compra de taxis. “Os adversários querem paralisar o
governo com uma indústria de denúncias. Tenho 20 anos de vida pública, dez anos como
prefeito e governador e nunca se falou nada. De repente, tenho sofrido uma produção de
calúnias e ataques de toda a ordem
”,
declarou.
O governador afirmou que não há dúvida que os êxitos alcançados pelo governo do Paraná
em áreas como a educação, saúde, criação empregos e infraestrutura – “em que pese às
dificuldades no cenário de incertezas e de estagnação da economia nacional
” – são parte da motivação da campanha sistemática contra o Estado e, em especial, contra o
governador.
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“Eles querem um segundo turno ou estão pensando na renovação de mandatos e tentam
enfraquecer o governo com calúnias e detratação de toda a ordem .” Beto Richa disse que o
Paraná avança e citou que no primeiro quadrimestre do ano, o Estado é o segundo maior
gerador de empregos com carteira assinada no Brasil. Na educação, Richa ressaltou o
aumento de 60% no salário dos professores, 75% de ampliação da hora-atividade, a reforma e
ampliação de mais duas mil escolas.
A campanha de desgaste ao governo, segundo Richa, serve para desviar o foco dos
escândalos e denúncias que tomam conta do cenário nacional e que envergonham os
brasileiros. “Essa tentativa de desviar o foco não vai colar no Paraná porque eles não vão
conseguir nos paralisar. Estamos com energia, disposição e organizando as finanças do
Paraná para investir de forma mais intensa e vigorosa do que nos últimos quatro anos
”, disse. (foto Agnaldo Vieira){jcomments on}
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