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"Todas as obras
que iniciei,
quero entregar
concluídas", disse
Rildo Leonardi

RILDO LEONARDI FALA DE INVESTIMENTOS E DA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO PARQUE INDUSTRIAL

'Gerar empregos' é um dos desafios
Divulgação / Prefeitura de Tibagi

Sandro A. Carrilho
Especial para Página Um

Às vésperas de Tibagi completar 147 anos, a reportagem
do Página Um entrevistou
quem mais conhece sobre a
cidade. Prefeito de primeiro
mandato, Rildo Leonardi não
economizou nas respostas,
falou de obras, e de geração de
empregos como um dos maiores desafios para o município.
Página Um – Começo de
gestão turbulenta, sem dinheiro. Ano passado teve que
reduzir despesas. As contas
do município estão sanadas
após pouco mais de dois anos
? E o que ficou para pagar da
gestão passada, pagou-se?

Rildo Leonardi – Iniciei a
minha gestão com um prefeitura endividada, com todas os
contratos cancelados no dia 30
de dezembro, a população com
uma expectativa enorme da nossa
administração e nós sem poder
comprar remédios, fazer exames,
entre tantas outras coisas porque
tudo necessitava de processo
licitatório e isso demandava
de tempo. Mas conseguimos,
aos poucos, colocar a casa em
ordem, ainda temos desafios a
enfrentar. Em relação a gestão
passada já conseguimos quitar
quase todas as contas e estamos

Prefeito de Tibagi Rildo Leonardi

com as nossas em dia.
P1 – Dois eventos importantes muito próximos
(carnaval e aniversário), um
não ofusca o outro?

Rildo Leonardi – Não ofusca, são temáticas muito diferentes, cada com seu valor cultural.
Trabalhamos muito no carnaval
porque é um evento que leva o
nome do município uma festa

reconhecida que é o melhor
carnaval do Paran. Recebemos
pessoas de todos os cantos do
Brasil, que vem nos visitar e
aproveitar as nossas belezas
naturais.
Obviamente, se tivéssemos
um prazo maior entre um evento
e outro talvez pudéssemos pensar
em mais atrações para ao aniversário da cidade. No entanto, valorizamos o aniversário da cidade
pois sempre pensamos em uma

programação, mesmo que com
vários eventos pequenos, mas
que atinge todos os cidadão do
nosso município. Pensamos nas
crianças tanto da sede quanto
do interior, e fazemos sempre
atividades para todos. As inaugurações, são feitas nesse período
porque são bens que ficarão para
dar continuidade na história da
cidade.
P1 – É fato, Tibagi é uma
cidade turística, mas o que é
mais preciso para alavancar
a economia do município, que
você ainda não o fez?

Rildo Leonardi – Precisamos gerar empregos que é uma
das nossas maiores demandas
e por isso estamos implantando
junto com o governo estadual
um novo Parque Industrial no
Santa Maria, que vai nos ajudar
muito. Temos a agricultura que
é nosso carro chefe e precisamos
aproveitar muito esses recursos
naturais que Deus nos deu para
gerar renda e desenvolver o turismo e agricultura familiar, que
são setores com muito potencial
e que precisam ser valorizados
cada vez mais. Temos que voltar
a nossa atenção a esse micro e
pequeno empresário, que também
é uma força da economia do nosso
município.

uma programação, que aparentemente seja pequena, mas que
no final consigamos atender de
uma forma ou outra todos os
cidadãos, tornando um evento,
que não é caro, em um evento
grande e importante. Realmente, a maioria das cidades fazem
shows grandes no aniversário,
mas nós acabamos de fazer o
carnaval, que são cinco dias de
festa e que terminou semana
passada. Por isso pensamos em
eventos como o Fut’Riso que é
mais voltado ao esporte, traz
nomes reconhecidos do futebol
brasileiro e isso tudo através de
um grande profissional e artista
renomado que é o Hallorino
Júnior, que é tibagiano.
P1 - A inauguração do Estádio Homero de Mello e a inauguração da capela mortuária,
seriam os dois principais eventos desse aniversário? Porque
o município não realiza mais o
desfile com as escolas?

Rildo Leonardi - Não tem
evento principal no aniversário da
cidade, é um conjunto de ações
que para nós todos são extremamente importantes. As atividades
nas escolas com as crianças, a
hora cívica que é um resgate de
amor ao seu município, a inauguração do Meu Campinho e do Estádio que vai beneficiar todos os
tibagianos. A entrega do Estádio
Homero de Mello é um grande
momento para Tibagi. Essa obra
foi iniciada em 2008 e ficou
abandonada e teve até inauguração sem estar concluída. Mas, no
início de nossa gestão reiniciamos
os trabalhos, recuperamos o que
tinha sido depredado. O recurso
é federal e para não perder tivemos de licitar muitos itens que
precisaram ser refeitos para que
o banco fizesse medição. Agora
sim estamos inaugurando e entregando ao município uma obra
acabada com qualidade. Vamos
levar o esporte a cada canto do
município, pois já fizemos e ainda
estamos fazendo obras na área
do esporte. A capela mortuária,
sem dúvida, é muito importante
também, pois nesse espaço é o
local de despedida das famílias
dos seus entes queridos, precisamos dar o mínimo de estrutura
nesse momento e atendemos um
pedido da comunidade e também
da Câmara Municipal.

P1 – Cidades promovem
grandes shows, gastam uma
montueira de dinheiro, porque
Tibagi prefere eventos menores a exemplo do Fut’Riso?

P1 - O que o Tibagiano
pode esperar do seu governo
até 31/12/2020 em relação a
obras. Poderia citar três?

Rildo Leonardi – Como já
falei anteriormente pensamos em

Rildo Leonardi - Os primeiros dois anos corri muito atrás
Divulgação / Prefeitura de Tibagi

"Prefiro não atribuir nota à minha administração", diz Rildo

de recursos, e graças a Deus
fomos agraciados com muitas
obras, e temos muitos projetos
que serão iniciados. Poderia
citar muito mais que três, mas
tem três projetos que estamos
muito confiantes que vamos
conseguir executar até o final do
mandato.
Em breve vamos lançar um
programa completo de recuperação de Estradas Rurais,
que vai atender as demandas
existentes, principalmente nas
estradas primárias e algumas
secundárias que são importantes
para o município. Já investimos
mais de R$ 1 milhão em 2018,
mas infelizmente a chuva destrói
em minutos, dias de trabalho.
Mas agora com esse programa
pretendemos manter as estradas
em ordem.
Outro projeto que já está em
estudo é o de levar calçamento
poliédrico para algumas regiões
de bairros centrais e dos distritos.
E por fim, queremos levar
água potável para as comunidades que hoje sofrem com isso.
Estamos executando obras de
saneamento rural e instalação
de poços artesianos desde o
início do nosso mandato, mas
vamos dar continuidade porque
reconhecemos que temos muito
ainda por fazer.
P1 - Que nota você daria
para o seu governo hoje, e com
que nota pretende entregar?

Rildo Leonardi - Prefiro não
atribuir nota a minha administração, mas dizer que procuramos
fazer um governo transparente,
democrático e envolvido em todos os segmentos da sociedade.
Quem pode agregar nota é a
própria população, pois houve
um grande investimento na educação. Todas as escolas foram
reformadas, pisos novos, telhados novo, a proposta em colocar
ar condicionados em todas as
salas de aula, projeto esse que
já está em andamento.
Na saúde transportamos diariamente mais de 60 pacientes,
liberamos aproximadamente 240
mil exames médicos por ano e
são fornecidos para a população
mais R$ 1 milhão em remédios.
A ação social desenvolve
diversos projetos de atendimento
as famílias que dependem do
serviço da prefeitura, o trabalho
dos profissionais da Ação Social
é incansável.
Um grande desafio da nossa administração é levar água
potável para todo o município,
preservar as estradas para a
mobilidade dos que as utilizam,
muito embora, Tibagi sendo o
segundo município em extensão
territorial, teríamos que ter um
pátio de máquinas muito maior
para atender, além de muito mais
funcionários.
Eu quero entregar um município com todas as obras que eu
iniciei concluídas, por que ainda
estamos finalizando obras da
gestão anterior, além das contas
da prefeitura em dia para evitar
que as pessoas que trabalharam
ou forneceram não fiquem na
dependência de uma próxima
gestão, manter o pagamento
dos funcionários, e não deixar
a prefeitura no final de mandato
sem os atendimentos básicos
necessários da população, para
poder deixara prefeitura sem
dívidas. Precisamos deixar, se
possível, saldo em caixa, mas
para isso não deixar os cidadão
desprovidos de seus direitos, em
especial a saúde.
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'A CADA ANO TIBAGI É MAIS' É O SLOGAN PARA CELEBRAR A DATA

Tibagi completa 147 anos com festa
Município
ultrapassa a
marca de
R$ 15 mi em
investimentos

Divulgação / Pref. de Tibagi

Divulgação / Pref. de Tibagi

Atenção especial aos baixinhos
já nos primeiros anos de vida

Da Redação

Divulgação / Pref. de Tibagi

O Município de Tibagi completa nessa segunda-feira (18),
147 anos de emancipação política. Para celebrar a data, a
Prefeitura Municipal lançou a
campanha “A Cada Ano Tibagi é Mais”, que representa o
crescimento da cidade, que está
cada vez mais modernizada e
apresentando avanços em diversas áreas da gestão pública. O
município com mais de 21 mil
habitantes chega a essa nova
idade com títulos importantes,
como o de maior produtor de
trigo do país, reputação que
sustenta há mais de 10 anos,
e o de maior e melhor carnaval
dos Campos Gerais, que teve na
sua edição de 2019.
O prefeito de Tibagi, Rildo Leonardi celebra mais um
aniversário do município com
muitos motivos para comemorar.
“Tibagi é um município gigante
em território, e tem a mesma
grandeza e riqueza em seus
atrativos e sua população. Temos
um povo alegre e acolhedor, que
recebe muito bem nossos turistas
de todas as regiões do país que
vem conhecer e aproveitar nossas vastas opções de passeios.
Fico muito contente vendo que
a cidade está se desenvolvendo,
fazemos um grande esforço para

“

Obras na Rua Ernesto
Kugler chegam a fase dois

Tibagi nasceu às margens do rio que deu a ela o seu nome

Tibagi mantém título de maior
produtor de trigo do país, reputação
que se sustenta há mais de 10 anos

que Tibagi fique cada vez melhor
para todos”, disse.
Tibagi chega ao seu 147°
aniversário com mais de R$ 15
milhões em investimentos em
todo o município, como explica
o prefeito. “Tibagi se tornou um
grande canteiro de obras e é muito gratificante poder comemorar
seu aniversário assim. A obra de
pavimentação da Rua Ernesto
Kugler é um projeto inovador e
grande que está em execução.
Ao todo a obra custará mais de
R$ 2,2 milhões, mas trará um
benefício incalculável para os
moradores, que não sofrerão

mais com as enchentes que
aconteciam naquela região após
fortes chuvas. Outra obra de
pavimentação que também está
em execução na sede é a da Rua
Frei Gaudêncio, uma das vias de
ligação com o Distrito Industrial
do município e importante via de
tráfego de veículos pesados. São
obras que, depois de concluídas,
trarão benefícios para nossa
população, mas que alavancarão
no desenvolvimento de Tibagi”,
frisou Leonardi.
A educação tibagiana também evoluiu significativamente
nos últimos três anos. A nota

do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb)
aumentou em relação aos anos
anteriores, de 5,3 para 5,6 e
a Escola Municipal Professora
Ida Viana ficou com 6,2, atingindo a meta estadual. Todos os
professores da rede municipal
recebem cursos de formação
continuada, além de materiais
de apoio pedagógico, que são
constantemente atualizados.
As escolas e creches receberam reformas em todas as unidades educacionais municipais
de Tibagi. Outra novidade será
a instalação de ar condicionados
em todas as salas de aula da
rede municipal. A ação será feita
com recursos economizados da
realização do Carnaval.
Outra área que o município se
destaca na região é na educação
ambiental. A parceria entre a
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura deu
tão certo, que o resultado foi
a criação do Super Recicla, o
herói da reciclagem, e mascote
oficial da Coleta Seletiva do
município.
As escolas da rede municipal
também incluíram educação
ambiental na grade curricular
dos anos iniciais do ensino fun-

damental.
Na saúde, o atendimento
está mais humanizado e cada
vez mais próximo da população.
As Estratégias Saúde da Família (ESF) São Bento, Caetano
Mendes, 18 de Março e São
José receberam o selo bronze
de certificação da qualidade em
atenção primária à saúde, fruto
do projeto de tutoria, que faz
parte do Programa de Qualificação e Atenção Primária à
Saúde (APSUS) da Secretaria
de Estado da Saúde. As unidades passaram por uma lista 105
adequações, como a pintura em
postos, a estratificação de paciente e o diagnóstico de toda à
população, onde agora pacientes
com alto risco tem consultas
agendadas pela própria ESF.
Ainda na saúde, a equipe da
Secretaria Municipal de Saúde
promove ações constantes de
conscientização para a população,
agindo de forma ativa nas campanhas de vacinação e outras seguidas pelo Ministério da Saúde.
O Turismo em Tibagi é outra
área bastante explorada, além do
grandioso e tradicional Carnaval,
o município tem investido na
divulgação das mais variadas opções de lazer e turismo. O Cânion
Guartelá, sexto maior do mundo,

o Salto Santa Rosa, o Salto Puxa
Nervos, o Rafting nas águas do
Rio Tibagi, o Morro da Comuna
são grandes opções para quem
quer visitar Tibagi.
Programação
de Aniversário
Para comemorar tantas conquista, a Prefeitura Municipal
está organizando uma programação especial para celebrar
os 147 anos do município, na
segunda-feira (18).
Os eventos começam já no
domingo (17) com a inauguração do Estádio Homero de
Mello, que contará com torneios
de vôlei de areia esociety veterano, já partir das 9 horas. Às
14h30 acontece o descerramento de placa pelas autoridades do
município e em seguida começa
mais uma partida de futebol
entre times dos ex-jogadores da
seleção brasileira Veloso e Viola, com a participação do árbitro
Margarida. Grande atração que
atrair pelo menos 3 mil pessoas
no novo estádio.
Na segunda (18), dia do
aniversário da cidade, às 9 horas, tem Hora Cívica na Praça
Leopoldo Mercer e a tradicional
pescaria no Parque do Risseti,
a partir das 13 horas.
As atividades serão retomadas partir do dia 21, com
recreação para as crianças em
São Bento a partir das 8 horas
e Hora Cívica, às 13 horas,
tudo na escola municipal. No
dia 22, a brincadeira será em
Caetano Mendes, a partir das
8 horas e com Hora Cívica, a
partir das 13 horas, também na
escola. No dia 23 o executivo
inaugura a Capela Mortuária
em Caetano Mendes, às 10
horas e logo mais, às 13 horas,
terá atividades recreativas para
as crianças, na Praça Edmundo
Mercer, na cidade. A programação encerra-se no dia 24,
com a inauguração do projeto
Meu Campinho, na Praça 18
de Março, a partir das 9 horas,
com torneio de futebol society
para as crianças.

com viola, velloso e o ex-árbitro margarida

Estádio Homero de Mello será
inaugurado com ex-jogadores
Da Assessoria
A Prefeitura de Tibagi
abrirá a programação especial
de aniversário de 147 anos
do município com a entrega
do Estádio Homero de Mello,
que agora é um complexo esportivo, no próximo domingo
(17). A obra que teve início
em 2010 é um investimento
de R$1 milhão, com cerca de
R$200 mil de contrapartida
do executivo municipal.
O espaço esportivo conta
com um novo campo oficial,
totalmente readequado e que
pode ser utilizado para competições de nível estadual, quadra
de areia, pista de caminhada,
campo society com grama

sintética e playground para as
crianças. Além das práticas esportivas, o novo local agora tem
também uma nova bilheteria,
arquibancada coberta, uma boa
iluminação e também o serviço
de paisagismo.
De acordo com o gerente
da Secretaria de Esportes e
Recreação Orientada (Sero),
Edilson Barbosa, o agora
Complexo Esportivo ajudará
no desenvolvimento do esporte
tibagiano. “Para o município
ter um complexo desse porte
é enriquecedor. Poderemos
agora trabalhar melhor as
escolinhas esportivas e também a recreação. Além do
privilégio de receber jogos
oficiais”, disse.O investimento

no Estádio Homero de Mello
foi fruto de dois convênios
com o Ministério do Esporte,
além da contrapartida de cerca
de R$ 200 mil da Prefeitura
Municipal.
Inauguração
A inauguração será nesse
domingo, às 14h30. Mas já
pela manhã, haverá torneio de
vôlei de areia e futebol society
veterano, a partir das 10 horas. E às 15 horas, acontece o
2° FUTRISO, partida de futebol liderada pelos ex-jogadores
da seleção brasileira Viola e
Velloso, com a participação do
árbitro Margarida. A expectativa é atrair cerca de 3 mil
pessoas para o estádio.
Divulgação / Pref. de Tibagi

Novo campo oficial leva o nome de Homero de Mello

Sábado, 16 de Março de 2019
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Tibagi quer voltar a ser polo de canoagem
Divulgação / Pref. de Tibagi

Nova pista para
slalom e uma
para velocidade
são previstas
Agência Conectare
Comunicação
O município de Tibagi está
muito perto de receber a verba
de R$ 1 milhão do Ministério do
Esporte para construir uma pista
profissional para a prática de canoagem slalom no rio que leva o
nome da cidade. O convênio para
o repasse do recurso foi assinado
em outubro do ano passado entre
a Prefeitura e a Caixa Econômica
Federal e só não foi aplicado ainda
porque a liberação depende de
autorizações do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), processos
que, de acordo com o secretário
municipal de Esportes, Edilson
Barbosa, estão “bem adiantados”
e não haverá entraves que possam
impedir a obra. “Mesmo assim,

Pratica do esporte já levou canoístas para fora do país
melhor não falarmos em data
para início porque ainda falta uma
liberação do IAP”, pondera.
Atualmente, a cidade conta
com apenas uma pista para a
prática esportiva. Ela fica do lado
direito do rio Tibagi e a outra pista
será instalada nas proximidades,
só que do lado esquerdo. Há também a previsão para a instalação
de uma terceira pista, desta vez
no lago da Usina Hidrelétrica de
Tibagi Montante, localizada a cerca de quatro quilômetros do local
hoje usado pelos canoístas. Mas,

diferente das outras duas, esta será
dedicada à prática de canoagem
de velocidade, ou seja, uma outra
modalidade olímpica.
Futuro promissor
Por conta de mais essas duas
pistas, governo municipal e entidades ligadas ao esporte já têm
planos para fazer com que Tibagi
volte a ser uma referência nacional,
um “polo de treinamento para canoagem”, nas palavras de Edilson.
O município já foi sede da seleção
brasileira de canoagem, recebeu

Competição em nova pista já
está marcada para novembro
A pista profissional para a
prática de canoagem slalom o rio
Tibagi deverá ser construída assim que a verba de R$ 1 milhão
for liberada. Mas, mesmo sem
ter suas obras iniciadas, já está
inclusa no calendário esportivo
de 2019. “Vamos inaugurar
esse ano ainda”, afirma o secretário municipal de Esportes,
Edilson Barbosa. Segundo a
Confederação Brasileira de Ca-

noagem (CBCa), entre 15 e 17
de novembro, Tibagi vai receber
o Campeonato Brasileiro de
Canoagem Slalom.
Edilson explica os detalhes
da nova pista, que será uma das
mais modernas do país. “Usando
o leito do rio como base, trata-se
de uma pista semiartificial, sem
problema de canal. Dá para usar
a pista o ano todo, independentemente de cheias ou curvas”,

conta. A presidente da Atica,
Neuza Martins, acrescenta que
a nova pista não vai precisar de
manutenção e também não prejudicará o meio ambiente.
Embora não se tenha a pretensão de acolher novamente a
seleção brasileira, o secretário
conta que Tibagi poderá receber
os atletas para treinamento. “Para
o pessoal que treina em Foz, aqui
fica ‘na mão’ para eles”.

diversos campeonatos nacionais
e internacionais, mas acabou perdendo os atletas em 2006, quando
Foz do Iguaçu ofereceu melhores
estrutura e apoio a eles.
A presidente da Associação
Tibagiana de Canoagem (Atica),
Neuza Maria Pupo Martins, diz
que é muito difícil que a cidade
volte a ser sede para a seleção por
conta da estrutura que há em Foz,
mas existe uma grande expectativa
de que os campeonatos voltem a
ser mais frequentes. “A pista que
temos agora continua, aí teremos a

pista profissional, do lado esquerdo do rio Tibagi, e a de velocidade,
no lago da usina, para caiaques
maiores”, descreve Neuza. Para
ela, a iniciativa - que envolve tanto
governo, quanto associação e
demais parceiros - , deverá atrair
mais atletas e estimular o esporte
na cidade. “A gente quer fazer um
bom trabalho aqui porque Tibagi já
foi referência e, por muito tempo,
a prática de canoagem parou. A
associação ficou desativada por
oito anos depois que a seleção brasileira foi embora. Aí entre 2012 e
2013 comecei a correr atrás para
reativá-la. Só existe competição
por meio da associação”, relata
a presidente, acrescentando que
a pista profissional já vem sendo
pleiteada junto ao poder público
desde 2015.
Também por falta de uma nova
pista, muitos atletas deixam Tibagi para treinar em outros locais e
até fora do Brasil, algo que as lideranças tibagianas querem evitar
que aconteça. “Nossa expectativa
é de que os atletas que começam
sua base aqui fiquem na cidade”,
diz Edilson.

Modalidades
de canoagem
olímpica
em Tibagi
Slalom – Atleta rema através de
um percurso em corredeira, definido
por balizas, sem cometer penalidades, no menor tempo possível. A
pista é normalmente montada em
uma corredeira, de 250 a 400 metros de extensão. São utilizados três
tipos de barcos: caiaque individual,
canoa individual e canoa dupla.
Canoagem de velocidade Essencialmente de competição, é
praticada em rios ou lagos de águas
calmas com 9 raias demarcadas
nas distâncias de 1.000, 500 e
200 metros. Nos caiaques, rema-se
sentado com um remo de duas pás.
Na canoa, o canoísta apoia-se no
assoalho da canoa com um joelho e
usa remo de uma só pá.
Fonte: CBCa

Tibagi quer voltar a ser polo de canoagem

Tibagi terá escolinha de Canoagem
Outra ação que integra o projeto de incentivo à canoagem em Tibagi é a Escolinha de Canoagem,
que funciona há seis anos, fruto
de uma parceria entre a Atica e a
Prefeitura. Segundo a presidente
da associação, Neuza Martins, a
Escolinha possui 58 alunos, com
idades entre sete e 17 anos.
Um deles é João Marcos, 16
anos, irmão de Renan Henrique
Soares, 24, que é atleta da seleção
brasileira. “O que a gente espera é
que a canoagem cresça em Tibagi
e não fique só na escolinha”, diz a

Divulgação / Gabriel Prestes

mãe de ambos, Daniela do Rocio
de Oliveira, que relembra os bons
tempos em que o município recebia
grandes campeonatos e atletas de
alto nível. Ela espera também rever
mais vezes o filho Renan que, aos
14 anos, se mudou para Foz do
Iguaçu, onde treina até hoje. “Nem
que seja para vê-lo participar. Aqui

em casa tenho várias medalhas que
ele ganhou”, diz. O irmão João Marcos está no mesmo caminho e treina
desde que a escolinha abriu.
Apesar das dificuldades, a
escolinha, que têm à disposição
aproximadamente 40 barcos, tem
conseguido colocar muitos atletas
a seguir carreira na canoagem.
“Da Prefeitura a gente só tem um
auxiliar técnico e um ajudante.
Então, estamos abertos a receber
sócios, pois, fora esse apoio, não
temos mais nenhum tipo de ajuda”,
revela Neuza.

