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Em Juranda, Cohapar entrega 76 casas e anuncia mais 100
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Moradias beneficiam famílias que ganham entre dois e cinco salários mínimos. Investimento foi de
R$ 2,2 milhões
O presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Mounir Chaowiche, inaugurou
nesta sexta-feira (27) o conjunto habitacional Antônio Roman, com 76 unidades, na cidade de
Juranda, região Noroeste do Estado, e anunciou a construção de outras 100 unidades ainda este
ano. As moradias beneficiam famílias que ganham entre dois e cinco salários. Investimento na obra
é de R$ 2,2 milhões. Chaowiche elogiou a dedicação da prefeita, Leila Mioto Amadei. &ldquo;A
casa é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, tanto que quando pensamos em
constituir família a primeira preocupação é onde vamos morar. Vendo a preocupação da prefeita
com habitação anunciamos a edificação de mais 100 unidades ainda este ano&rdquo;, disse.
&ldquo;Vamos fazer o maior programa habitacional da história do Paraná. O governador Beto Richa
determinou o aporte de mais de R$ 13 milhões para concluir as obras iniciadas no governo anterior
e não concluídas. Isso mostra a preocupação e o empenho do nosso governador com a família
paranaense&rdquo;, afirmou Chaowiche. O novo conjunto tem projeto de pavimentação, calçadas
ecológicas, além de arborização padrão. A prefeitura Leila Amadei destacou a importância de
investir no planejamento urbano. &ldquo;A cidade está crescendo para este lado e não podemos
deixar que seja um crescimento desordenado. Vamos planejar o futuro. A prefeitura vai ceder a
grama para famílias que não tiverem condições de comprar. Queremos que este bairro seja o mais
bonito de Juranda&rdquo;, afirmou. A prefeita disse que para finalizar o conjunto foram necessários
os esforços conjuntos da Cohapar e da prefeitura: &ldquo;Entregar estas casas é a maior
recompensa. Não posso deixar de agradecer ao Mounir e à nova diretoria da Cohapar, que não
mediu esforços para nos atender&rdquo;. O gerente regional da Caixa Econômica, Paulo Marinho,
disse que o conjunto teve alguns problemas, mas a nova gestão da Cohapar colocou mais recursos
que permitiram a conclusão. &ldquo;A parceria com a Companhia é excelente para a Caixa, pois
assim podemos atender as famílias que mais necessitam de uma casa própria. Percebemos que a
Cohapar está voltando com força total&rdquo;, destacou. Participaram da inauguração o presidente
do Instituto Águas do Paraná, Márcio Nunes; o presidente da Codapar, Tino Staniszewski; prefeitos
de cidades da região, vereadores, representantes do governo do Estado e da prefeitura de Juranda.
ESPERANÇA &ndash; Sandra Benatti disse que esperou com ansiedade o dia pelo que sairia do
aluguel e mudaria para a casa nova. &ldquo;Foram anos de angústia esperando pelo fim da obra. Ia
ao conjunto todos os dias para ver se minha casa estava pronta e dava uma tristeza ver tudo parado
durante tanto tempo. Hoje sinto uma alegria enorme e sei que eu e meu filho seremos felizes no
novo lar&rdquo;, contou. Sandra e o filho Diego moram em uma casa de madeira e ela paga R$
160,00 pelo aluguel. &ldquo;Aqui é ruim.Já perdi armário do banheiro e da cozinha porque entra
água e apodreceu tudo. Mas agora poderemos comprar móveis sem medo de estragar na primeira
chuva&rdquo;. Vanilda Inácio Padilha veio do Norte do Paraná depois de passar num concurso para
trabalhar na agência dos Correios de Juranda. Ela mora com os três filhos em uma casa pela qual
paga R$ 350,00 de aluguel. &ldquo;Se não fosse pela Cohapar não conseguiria fazer um
financiamento, teria que morar de aluguel pelo resto da vida&rdquo;, afirmou. Sônia Maria Teixeira
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e o marido Ananias Teixeira estavam empacotando a mudança uma semana antes da entrega das
casas. &ldquo;A maioria das coisas está arrumada porque queremos mudar assim que recebermos
as chaves. Aluguel nunca mais&rdquo;, disse Sônia. O casal morava em Foz do Iguaçu com os
quatro filhos. Foram para Juranda em busca de tranquilidade e segurança, e contam que só faltava
a casa própria para a vida se tornar perfeita. &ldquo;Encontramos aqui a liberdade que procuramos
para os filhos e agora com a nossa casa temos a certeza de que não mudaremos mais
daqui&rdquo;. PRÓXIMA ETAPA &ndash; Nos próximos meses a Cohapar entrega outro conjunto
na cidade de Juranda, com 76 unidades, destinadas a famílias com renda média de um salário
mínimo.
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