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Guaraciaba completa 52 anos de emancipação
Foto: Arquivo

Guaraciaba
s colonizadores de
Guaraciaba não
foram os imigrantes italianos e alemães, mas em
sua grande maioria, seus
descendentes vindos do
Rio Grande do Sul, na
década de 40, uma época
em que os governos em
parceria com multinacionais, exploradoras de
madeiras, adotaram uma
política de desenvolvimento. Antes da chegada
dos imigrantes, às terras
eram habitadas por indígenas e caboclos.
População
Conforme dados do
IBGE, de 2007, Guaraciaba tem hoje uma população de 10.604 habitantes.
Além disso, município
conta com 38 comunidades. Cerca de 60 % dos
moradores ainda vive no
campo.
Marcos
-Foi na década de 1940
que iniciou a colonização
das terras que hoje pertencem a Guaraciaba. Em 02 de setembro de
1945, o Padre Aurélio Can-

O

zi celebrou a primeira missa na nova localidade, dando-lhe o nome de Guaraciaba, que na língua TupiGuarani signiﬁca Raio de
Luz.
-Em 20 de julho de
1961, foi criado o município de Guaraciaba, desmembrando-se de São
Miguel do Oeste
-A instalação oﬁcial do
município ocorreu em 1º
de outubro de 1961.
-07 de setembro de
2009 o primeiro tornado
registrado no Brasil
devastou Guaraciaba, causando muitos prejuízos no
interior e cidade.
-Facig – a feira acontece a cada 2 anos e movimento todos os setores da
economia com exposições, palestras e shows.
Perspectivas
Conforme o prefeito
Roque Meneghini que
comemora pela primeira
vez o aniversário a frente
do executivo, o município
tem muito a comemorar.
Ele lembra que recebeu a
prefeitura com dívidas e

problemas no parque de
máquina, que já foram
contornados. O prefeito
cita a aquisição de veículos para secretarias com
recursos próprios, além
da aquisição de retroescavadeira e tratores, recebidos do Estado. De acordo
com ele, as estradas estão
em boas condições. Outra
ação constante segundo
Meneghini é o embelezamento da cidade, com
plantio de ﬂores, pintura
de postes, meio ﬁos e revitalização da praça.
A prefeitura tem apoiado a construção de casas
e loteamentos habitacionais, em parceria com
Associação dos Sem Moradia, por meio de infraestrutura nos mais de 80 terrenos, Há ainda expectati-

va da vinda de 30 casas
pelo programa Minha
Casa, Minha Vida.
Na saúde ele destaca a
obra do posto de saúde da
Linha Ouro Verde que
está em fase de conclusão,
também o aumento de
repasse para o Hospital
São Lucas.
Na questão industrial
ele ressalta que a prefeitura está trabalhando na
regularização da área
industrial, na Linha
Encantado, onde haverá
lotes para implantação de
várias empresas. O prefeito revela que a administração é parceira e incentiva novas instalações de
indústria e comércio, para
aumentar a geração de
emprego e movimento econômico.
Para agricultura o prefeito conta que o objetivo é
ampliar os equipamentos
que vão ajudar nas propriedades “outras ideia é a
criação do bônus agrícola
com incentivo para emissão de notas do bloco do
produtor”, esclarece.
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