Sinal

revista

Verde

Informativo do mandato
Deputado Estadual Rasca Rodrigues | PV
Ano II • Nº 2

Prestando
contas aos
paranaenses
Confira nossa
atuação em
defesa dos
animais.
pág. 8

EU RESPEITO

Conheça as 22 leis estaduais
que criamos. pág. 3
Muitas conquistas para
os municípios. pág. 13

Amigo da bicicleta. pág. 11

Veja as realizações de um
mandato em ação. pág. 27

EDITORIAL
EDITORIAL
3 anos de mandato:
Em defesa das pessoas
Em defesa da natureza
Em defesa dos animais

Comissão de Ecologia e Meio Ambiente

Estamos trabalhando em defesa da agenda do Partido Verde
(PV). E até este momento do mandato transformamos em leis 22
dos 65 projetos que apresentamos na Assembleia Legislativa.
Dedicamos o nosso mandato a ações e medidas para melhorar
a vida dos paranaenses. Veja aqui a nossa prestação de contas.
Assim, focamos a defesa do meio ambiente, da agricultura, da
agroecologia e em busca de programas de incentivo ao esporte,
cultura e lazer, atendendo as diretrizes do PV.

Comissão de Educação

Também fomos muito atuantes na defesa e proteção dos animais e dos seus direitos, com campanhas educativas e ações de
conscientização.
A questão da mobilidade urbana, a necessidade dos municípios realizarem seus planos cicloviários, são temas permanentes
do nosso mandato. Por isso, criamos o Mês da Bicicleta, conforme lei nossa aprovada na Assembleia.
Criamos e atuamos em várias frentes parlamentares: da
Agroecologia; de Defesa dos Animais, Ambientalista e da Mobilidade Urbana Sustentável. Além de estarmos presentes em
diversos eventos, reuniões, encontros e atividades que colocam
o mandato ao serviço das pessoas.

Comissão de Finanças

Por isso, participe e junte-se a nós, convide seus amigos a
acompanhar, debater e contribuir com nosso trabalho pelo desenvolvimento social, econômico e ambiental do Paraná.
Contamos com a sua participação e estamos abertos às sugestões, críticas e opiniões.
Comissão de Constituição e Justiça

Rasca Rodrigues
Uma história de trabalho
em defesa do Paraná
Formado em Agronomia pela Universidade Federal do
Paraná (UFPR), Rasca é funcionário de carreira do Instituto Ambiental do Paraná (IAP); foi diretor de Meio
Ambiente da Prefeitura de Pinhais (2001 e 2002); presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná – Senge/PR (2002 a 2003); presidente do Instituto Ambiental do Paraná – IAP (2003 e 2005) e secretário do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná (entre 2006 e
2010). Nasceu em Mandaguari, no Norte do Paraná, em
26 de junho de 1959. É filho dos agricultores familiares
Rubens Rodrigues Villar e de Elizeth da Silva Rodrigues.

Comissão de Agricultura

CPI dos Portos

AGORA É LEI
Durante o mandato criamos 22 leis estaduais a partir da apresentação de
65 projetos de leis. Este resultado comprova que estamos comprometidos
e honrando os compromissos assumidos durante a campanha de 2010.
Conheça os nossos principais projetos, que agora, são leis no Paraná:

Lei 17.084/2012

Objetivo da
lei é tornar as
construções
ambientalmente
sustentáveis.

Prédios públicos
deverão ser ecológicos
Todos os prédios públicos construídos no Paraná deverão ter
sistema de aquecimento por energia solar, sistema de aproveitamento de águas da chuva e telhados ambientalmente corretos. A lei de nossa autoria vai gerar economia e ganhos ambientais aos municípios paranaenses. Entre os principais benefícios
estão à redução no consumo de energia elétrica, combate ao
desperdício de água tratada e redução do aquecimento global.

Lei 17.113/2012

Órgãos públicos terão que usar
papel reciclado ou com certificação
Os órgãos públicos do Paraná - do Legislativo, Executivo ou Judiciário - terão que usar
papel reciclado ou papel branco com certificação florestal FSC (Forest Stewardship Council) em seus materiais de expediente, como
envelopes, processos, blocos, notas, embalagens e similares.
A medida já está em vigor e irá substituir
totalmente o papel convencional em quatro
anos. A lei, que criamos, também prevê a

implantação de um programa de coleta seletiva e reaproveitamento dos materiais pósconsumo nos órgãos públicos.
Segundo estudos, para a fabricação de
uma tonelada de papel reciclado são necessários apenas dois mil litros de água. Já no
processo tradicional, esse volume pode chegar a 100 mil litros. A economia de energia
é de 50%, sendo que em alguns casos pode
chegar a 80%.

Lei 17.232/2012

O produto é seu, a embalagem não
A lei estabelece as diretrizes
para coleta seletiva de resíduos
sólidos da linha branca – como
embalagens de plástico, papelão,
isopor, e outros materiais. Com
isso, as empresas representantes e
revendedores de produtos como
refrigeradores, lavadoras, forno de
micro-ondas, entre outros eletro-

domésticos, deverão dar um destino correto para suas embalagens.
O objetivo da Lei é fazer com que as
empresas que utilizam as embalagens sejam responsáveis por levar
e dar destino correto. “Com a Lei a
responsabilidade pela destinação
é do fabricante e do revendedor e
não do consumidor”, afirma Rasca.

Deputado Rasca defende proposta no plenário.
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Lei 17.048 /2012

Esportes aquáticos
não motorizados
estão liberados
em represas
e lagos
O incentivo a prática de esportes aquáticos ganhou reforço no Paraná. A Lei de nossa autoria permite o uso de lagos, lagoas e represas públicas e
privada, destinadas à captação de água para abastecimento, à prática de esportes aquáticos que não
utilizem motores movidos à combustão de petróleo. “Com a Lei o Paraná poderá se tornar o maior
celeiro de atletas na prática de esportes aquáticos
não poluentes”, disse Rasca.
Iniciativa ajuda a promoção dos esportes.

Lei 17.230/2012

‘Lei da Bituca’ já tem
dezenas de parcerias
O impacto causado pelo
lixo dos fumantes será minimizado com aplicação da
nossa Lei da Bituca, que estabelece normas de parceria
entre o poder público e o
setor privado para coleta, reciclagem e destinação adequada de bitucas de cigarro.
Os primeiros resultados práticos da lei já podem ser confirmados. A Assembleia Legislativa, para dar exemplo,
aderiu ao programa “Bituca
Zero”, com a implantação de
doze coletores.
Outro exemplo foi o lançamento da campanha “Bituca
no lixo: atitude de cidadão”.
Inédita no país, a campanha
foi lançada pela Secretaria do

Meio Ambiente e a Souza Cruz
para conscientizar sobre a importância do descarte adequado das bitucas por meio de um
adesivo informativo.
“Desde a aprovação da Lei
Antifumo, quando áreas fechadas passaram a ficar livres
da fumaça de cigarro, houve uma maior ocupação de
outros espaços, geralmente
públicos e isso aumentou o
volume de bituca nas ruas,
calçadas, bueiros e outros
locais. A lei ajuda a resolver
parte do impacto gerado
pelo lixo produzido pelos
fumantes. E estas iniciativas
mostram a viabilidade da
nossa lei”, destacou Rasca,
autor da lei.

Na Assembleia, o coletor de bitucas está em vários lugares.

Rasca Rodrigues PV

AGORA É LEI
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Lei 17.699/2012

Identificação do profissional de
educação física em academias
agora é obrigatória
Os estabelecimentos que atuam em
áreas de atividades físicas e desportivas
são obrigados, desde o início de outubro, a fixar em local acessível, de maneira clara e legível, um quadro informativo
com o nome, a função e o número do
registro dos profissionais no Conselho
Regional de Educação Física (CREF9/PR).
“Esta lei de nossa autoria assegura o
bem estar e a saúde da população. Sabemos que praticar uma atividade física
sem a orientação profissional adequada

pode trazer riscos sérios e até irreversíveis à saúde”, disse Rasca.
O presidente do CREF9/PR, Antônio
Eduardo Branco, destacou a importância da aprovação do projeto de lei.
“Esta lei é muito importante porque
favorece a sociedade dando garantias
aos usuários dos estabelecimentos de
que existe profissional registrado e
qualificado responsável pelas atividades e este profissional é o educador
físico”, comentou Branco.

Lei 17.373/2012

Lei 17.143/2012

Ampliação do calendário de corridas de
rua e de montanhas vira Lei no Paraná

Convênios e parcerias serão viabilizados.
O calendário de corridas de rua e de
montanha no Paraná foi ampliado após
aprovação da lei, que também estabelece diretrizes para realização de provas
esportivas destas modalidades.
“Atualmente as corridas de rua são
praticadas, em sua grande maioria, por
atletas amadores de todas as idades, que
buscam na prática dos exercícios físicos
melhora da qualidade de vida, promoção da saúde, estética, integração social,
fuga do estresse e atividades prazerosas
ou competitivas”, defende Rasca.

Mais segurança para os usuários.

Entre outras medidas, a lei de nossa
autoria vai viabilizar convênios e parcerias entre a Secretaria de Estado do
Esporte e segmentos especializados
da iniciativa privada. Os municípios
participantes de provas terão que encaminhar projeto técnico ao executivo
estadual, respeitando normas e exigências da Associação Internacional das
Federações de Atletismo (IAAF) e da
Confederação Brasileira de Atletismo
(CBA) ou órgão vinculado e específico
para provas de montanha.

Qualidade
do ar deverá ser
monitorada em
tempo real
Criamos a lei que prevê o monitoramento periódico da qualidade do ar e
das condições meteorológicas em regiões mais atingidas pela poluição atmosférica. Além disso, a lei estabelece
a divulgação diária das estatísticas da
poluição do ar no Paraná. Atualmente
existem 13 estações de amostragem do
ar, sendo quatro delas em Curitiba, nos
bairros: Cidade Industrial, Santa Cândida, Boqueirão e na Praça Ouvidor Pardinho, que analisam de 30 em 30 segundos, os vários índices de poluição do ar.

Medida vai combater a poluição.
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Lei 17.321/2012

Destinação adequada de resíduos da
construção civil deve ser comprovada
Os responsáveis por obras de
construção civil terão que comprovar
a destinação adequada dos entulhos
gerados pelas obras. Pela lei de nossa autoria, na emissão do certificado de conclusão da obra, deve ser
apresentado ao órgão competente
documento comprovando que os resíduos remanescentes da construção
foram recolhidos e destinados adequadamente conforme a legislação.
O entulho deve ser depositado

em local pré-determinado especificamente para este fim, ficando expressamente proibido o seu acondicionamento em fundos de vale,
em áreas verdes, em áreas de preservação ambiental permanente e
similares. O responsável pela obra
deverá contratar uma empresa especializada em serviços de coleta e
transporte desse material ou recorrer ao órgão competente do poder
público municipal.

Entulhos devem ir para lugar certo.

Leis 17.087/2012, 17.009/2011 e 17.239/2012

Leis colocam no calendário os
dias da Mata Ciliar, do R tarian
Paranaense e do Orquidófilo

“Tive a honra de executar o Programa Mata Ciliar, que plantou
110 milhões de árvores no Paraná, foi considerado o maior
programa de recuperação de mata ciliares do mundo”.

Somos o autor das leis que incluem no Calendário Oficial do Estado o dia da Mata Ciliar (24 de setembro) e o dia do Rotariano Paranaense
(27 de abril) e o Dia dos Orquidófilos
(22 de junho). As datas foram criadas

como forma de reconhecer e lembrar
a importância da vegetação para
proteção dos rios, de homenagear os
cultivadores de orquídeas e a contribuição do Rotary Club na promoção
da paz, ética e a boa vontade.

Lei 17.278/2012

Chega de correr risco de ter câncer
Com o objetivo de reduzir
compostos químicos nocivos
à saúde da população, que
aparecem na água tratada
com cloro, apresentamos na
Assembleia Legislativa um
projeto que agora é lei e que
dispõe sobre ação preventiva
na área de saneamento básico com a redução do valor
máximo permissível (VMP)
para trialometanos (TAM) e
ácidos haloacéticos (HAA),
componentes químicos encontrados após a cloração da

água destinada ao consumo.
Ao propor a redução dos
percentuais desses elementos presentes na água consumida estamos diminuindo
também o risco do cidadão
contrair câncer em consequência da liberação de trialometanos e ácidos haloacéticos, o que ocorre a partir do
processo de cloração. Pesquisas realizadas em vários países têm revelado que esses
compostos são cancerígenos
para animais, podendo re-

presentar risco também para
a saúde da população.
A lei determina que “ficam
fixados no Estado do Paraná,
o valor máximo permissível
(VMP) para ácidos haloacéticos (HAA) em 60 µg/L (60
micro gramas por litro) e 80
µg/L (80 micro gramas por litro) para trialometanos (TAM)
para todos os serviços de
saneamento básico”. A tese
de doutorado do professor e
engenheiro químico Ricardo
Andreola, desenvolvida na

Estudos dizem que produtos podem
causar câncer.
Universidade Estadual de Maringá (UEM), comprova que
existe uma forte relação entre
a incidência de câncer de bexiga, cólon e reto e a ingestão
destes compostos químicos.

PROJETOS APROVADOS
Apresentamos aqui os nossos projetos de leis que foram votados e
aprovados na Assembleia Legislativa e que aguardam para ser sancionados
pelo governador Beto Richa. Também relacionamos outros projetos do
nosso mandato que ainda estão em tramitação.

Projeto de Lei 159/2012

Ônibus do litoral
terão que ter espaço
para pranchas de surf
A Assembleia aprovou o
projeto de nossa autoria que
determina que empresas de
transporte intermunicipal,
que operam no Litoral, reservem 5% da sua frota com bagageiros para pranchas de
surf, bodyboard, longboard

ou stand-up surf. A nova lei
espera a sanção do governador do Estado.
A lei garante aos equipamentos esportivos o mesmo
tratamento e cuidado das demais bagagens pessoais em
relação a danos e extravio. “A

Projeto de Lei 190/2012

Alessandro Puga com deputados Rasca e Praczyk.
falta de lugar nos ônibus para
as pranchas é um dos maiores
empecilhos para os surfistas
paranaenses. Portanto, além
de incentivar o surf, o projeto
tem um cunho social, pois a

maioria dos surfistas não dispõe de carros para transportarem suas pranchas”, defende Rasca, autor da proposta
em conjunto com o deputado
Pastor Edson Praczyk (PRB).

Projeto de Lei 495/2013

Lei que cria Força Verde
Mirim é aprovada
Assembleia Legislativa do
Paraná aprovou nosso projeto que prevê a criação do
programa Força Verde Mirim
(Guardiões da Natureza), que
atenderá, preferencialmente,
adolescentes e jovens entre
12 e 17 anos em situação de
vulnerabilidade social. O programa é uma parceria entre
o Batalhão da Policia Militar
Ambiental, o Rotary Club Ba-

rigui e empresas. O objetivo
é integrar família, escola e
comunidade com a preservação ambiental.
“O projeto pretende tornar
o programa Força Verde Mirim uma política de Estado e
não de governo. Pela importância que tem na formação
da cidadania e proteção ambiental para os nossos jovens
e adolescentes”, diz Rasca.

Rasca participa de formatura da 23ª turma do projeto,
com alunos do Colégio Angelo Trevisan.

Carro oficial com insulfilme pode esconder a atitude acima.

Deputado quer acabar com
‘insulfilme’ em carros públicos
Apresentamos na Assembleia Legislativa o projeto com
o objetivo de proibir que carros oficiais de órgãos públicos
no Paraná utilizem películas refletivas, como “insulfilme”.
De acordo com a proposta, apenas em casos especiais –
como segurança pública e atendimento na área de saúde
– não haverá a obrigatoriedade.
“Não é cabível que detentores de mandatos eletivos
e ocupantes de cargos públicos, que devem prezar pela
transparência do cumprimento de suas funções, se ‘escondam’ atrás de vidros sem nenhuma visibilidade como estamos presenciando com muita frequência”, justifica Rasca.

Sinal Verde
EM DEFESA
DOS ANIMAIS
E DOS SEUS DIREITOS
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Nosso mandato tem como uma das suas prioridades de ação a defesa dos
animais e dos seus direitos. Mantemos campanhas educativas permanentes
que abordam vários temas, tais como, os cuidados que devemos ter com os
animais, sobre a guarda responsável, sobre o abandono e a obrigação de
recolher as fezes dos animais em locais públicos.
São diversas ações desenvolvidas no nosso mandato,
com campanhas e projetos
de leis relacionados aos direitos e proteção dos animais.
“Destacamos que a questão
dos direitos dos animais deve
ser abraçada por toda a sociedade. Que é preciso avançar nas concepções sobre os
direitos dos animais e por
consequência na legislação
referente ao tema.”
Mudar a visão sobre
os animais
“É preciso mudar a concepção moral e ética com relação
aos animais. Temos que mudar a visão antropocêntrica
e reconhecer que os animais
são portadores de direitos,
que não são coisa ou objeto
como diz a legislação atual, e
que precisamos fazer valer o
que diz a Declaração Universal dos Direitos dos Animais e
a nossa Constituição”.
Aproveito para citar o filósofo e jurista britânico Jeremy Bentham, um dos precursores da discussão sobre

os direitos dos bichos: “Como
ele afirma; a questão não é se
eles, os animais, podem raciocinar ou se podem falar, e
sim se podem sofrer.”
Os animais hoje são vistos
como objetos, passíveis de
apropriação pelo homem. No
entanto, inúmeras pesquisas
científicas provam que são
seres vivos com interesse
próprio. “Portanto, têm de ser
reconhecidos como sujeitos
de direito, inclusive contra o
próprio homem.”
Prevenir a violência
Não são poucos os estudos que comprovam que
prevenir a violência contra
os animais também é prevenir a violência contra as pessoas – crianças, mulheres e
idosos. Os maus tratos contra
os animais são um dos comportamentos “alerta” e podem prevenir crimes contra
as pessoas. “Se você melhora
o bem estar dos animais em
uma comunidade, você melhora a segurança pública de
todo esta comunidade”.

PROJETOS EM DESTAQUE
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
Projeto de Lei 855/2011
Altera a redação da Lei nº 14.037, de 20 de março de
2003, Código Estadual de Proteção aos animais, incluindo a pribição do uso de tração animal em cidades com
mais de 20 mil habitantes e redefine os conceitos de
maus tratos aos animais.

Projeto de Lei 539/2012
Dispõe sobre os serviços comerciais de tosa e banho em animais domésticos de pequeno e grande porte no Paraná

Projeto de Lei 410/2013
Proíbe no Paraná a criação de animais com o objetivo
de extrair suas peles para fins comerciais

Projeto de Lei 413/2013
Indeniza produtores rurais paranaenses que tenham
prejuízos em suas propriedades por animais silvestres,
visando a proteção destes animais

Projeto de Lei 505/2013
Cria Conselhos Tutelares Municipais de Proteção aos
Animais no Paraná.

Projeto de Lei 506/2013
DECLARAÇÃO UNIVERSAL
DOS DIREITOS DOS ANIMAIS
Proclamada pela UNESCO em sessão realizada em
Bruxelas - Bélgica, em 27 de Janeiro de 1978.
Art. 1º
Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm
os mesmos direitos à existência.
Art. 2º
Todo o animal tem o direito a ser respeitado.
O homem, como espécie animal, não pode exterminar
os outros animais ou explorá-los violando esse
direito; tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao
serviço dos animais.
Todo o animal tem o direito à atenção aos cuidados e
à proteção do homem.

Proíbe a produção e a comercialização de ‘foie gras’
em patos e gansos no Paraná.

Rasca Rodrigues PV
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Nossas campanhas educativas
em favor dos animais
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O nosso mandato tem várias
publicações que ajudam na conscientização das pessoas sobre os
cuidados e direitos dos animais.
São estes os materiais:

Abandono de animais
é crime.
Guarda responsável
de animais.
Eu defendo os
animais.
Plaquinha “Limpe, é
lei” sobre a lei que
obriga o recolhimento
das fezes dos animais.

S COSTAS PARA O
NTO ANIMAL!”

Nós estamos nos parques, nas praças e em outros locais públicos
distribuindo materiais para ajudar na conscientização sobre a
proteção dos animais e seus direitos.

o, eles também brincam, são
e amar pro resto da vida!

AR UM FIEL AMIGO?
ONHEÇA:
heirocuritiba.com.br
otebicho.com.br
nhos.cwb.zip.net
atropatas.org.br
caovidaanimal.org.br
odaesperanca.org
igoanimal.org.br
acuritiba.org.br

o, eles também brincam, são
e amar pro resto da vida!

Projeto de Lei 539/2012

r animais é crime!
previsto na Lei
mbientais n° 9605/98

legacia de Polícia Civil
Ambiental: 0800-6430304

Gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná
Praça Nossa Senhora da Salete, s/n, Curitiba-PR,
3° andar, gabinete 308

Quer adotar
Um fiel amigo?
www.caopanheirocuritiba.com.br
www.adotebicho.com.br
www.gatinhos.cwb.zip.net
www.quatropatas.org.br
www.associacaovidaanimal.org.br
www.becodaesperanca.org
www.amigoanimal.org.br
www.spacuritiba.org.br
Envenenar animais é crime previsto
na Lei de Crimes Ambientais
n° 9605/98.
Denuncie
Polícia Ambiental: 0800-6430304
Delegacia de Proteção ao Meio
Ambiente: 41 3356-7047

Lei garante gravação
dos serviços aos
clientes de pet shops
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nosso
projeto que obriga que os
pet shops ofereçam aos seus
clientes visão total e a gravação dos serviços de banho e
tosa de animais domésticos.
O objetivo da nova lei é evitar
maus tratos aos animais.
“Queremos que os clientes tenham a possibilidade
de acompanhar os serviços
quando desejarem, seja durante o serviço ou depois por
meio de gravação. Isso evita
os maus tratos e garante uma
relação de confiança entre o

Serviços poderão ser monitorados pelos clientes.
protetor dos animais e os estabelecimentos comerciais”, justifica Rasca.
Os pet shops têm prazo para instalação das câmeras de dois anos, a partir da sanção do projeto, quando
este virar lei.
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Projeto de Lei 506/2013

Rasca quer proibir produção e comércio
de ‘foie gras’ no Paraná
A produção e a comercialização de uma das mais populares iguarias da culinária
francesa, o ‘foie gras’ (patê de
fígado de pato e ganso superalimentado), poderá ser
proibida no Paraná. Nós apresentamos projeto de lei na
Assembleia Legislativa que
classifica o processo de produção da iguaria como crueldade contra patos e gansos.

“O ‘foie gras’, nada mais é
do que a alimentação forçada destas aves com o objetivo de inchar seus órgãos para
obter lucro. Fazem isso introduzindo um tubo de 40 centímetros até o estômago das
aves, durante 17 dias, provocando graves alterações em
seus corpos e causa extremo
sofrimento aos animais”, explicou Rasca.

Gavage: técnica que força a alimentação dos gansos e patos é considerada cruel.

Projeto de Lei 413/2013

Produtores rurais poderão ser
indenizados por danos causados
por animais silvestres

Onça pintada é uma das espécies em extinção protegidas pelo projeto.

Os produtores rurais do Paraná poderão ter mais um incentivo para
proteger e preservar a fauna paranaense. O nosso projeto prevê que
eles poderão ser indenizados se tiverem danos causados por animais
silvestres para as suas atividades agropecuárias. “Queremos que os produtores sejam indenizados pelos prejuízos ao invés de combaterem as
possíveis invasões de animais silvestres matando-os”, alertou Rasca.

Projeto de Lei 410/2013

Projeto de Lei 505/2013

Lei pretende proibir crueldade contra
animais criados para produzir peles
O projeto de lei de nossa autoria
proíbe no Paraná a criação de animais com o objetivo de extrair suas
peles para fins comerciais. “Qualquer animal doméstico, domesticado, nativo, exótico, silvestre ou
ornamental não poderá ser criado
para fim de ter sua pele extraída
para fins comerciais. Essa é uma
medida de proteção e de respeito
aos animais”, disse Rasca.
“Este tipo de criação de animais
é uma das mais cruéis, pois eles
são mantidos confinados em pequenos espaços e submetidos a estresse constante. A retirada da pele

é ainda mais cruel e não podemos
permitir que esta atitude injustificável contra os animais continue”,
defende Rasca.

Criação injustificável.

Projeto cria
Conselhos Tutelares
de Proteção Animal
Nosso projeto cria os Conselhos Tutelares
Municipais de Proteção aos Animais (CTPA) no
Paraná nos municípios paranaenses com mais
de 20 mil habitantes.
“Queremos aplicar o artigo 225 da Constituição Federal, que proíbe ações que submetam
os animais à crueldade e também a Lei Federal
9.605/98, que criminaliza os maus-tratos contra os animais. E ao reconhecermos que todos
os animais têm direitos sugerimos a criação
deste conselho para funcionar em conformidade com outros que existem para proteger e
conscientizar princípios legais, éticos e morais
de proteção dos animais”, explicou o deputado.

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
E BICICLETA
São várias as iniciativas do nosso mandato envolvendo a questão, como a criação da
Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana Sustentável até a realização da audiência
pública sobre planos cicloviários, orientando os municípios com mais de 20 mil
habitantes sobre a criação dos seus planos de mobilidade. Também fazemos a defesa
da necessidade de respeito aos ciclistas e participamos da campanha “De Bike ao
Trabalho” entre outras ações.

Audiência pública sobre
planos cicloviários
deve criar agenda de
cobranças e de debates
“Esta audiência pública foi
relevante para a discussão da
questão da mobilidade urbana e o papel da bicicleta.
Atos como este constrangem
o poder público. E eu, como
funcionário público, sei que é
só assim que o poder público
reage às demandas da sociedade. Precisamos criar uma
agenda de cobranças, de debates e de posicionamentos
para fazer valer o papel da bicicleta, os planos cicloviários e
de mobilidade urbana”, declarou o deputado Rasca Rodrigues ao encerrar a audiência
pública sobre Planos Cicloviários, que aconteceu no dia 27
de setembro, na Assembleia.
O debate foi promovido
pela Frente Parlamentar da

Mobilidade Urbana Sustentável que tem como coordenadores os deputados Rasca
Rodrigues e Stephanes Júnior (PMDB), em conjunto
com a Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu (Ciclo
Iguaçu) e do programa CicloVida, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com
o objetivo de levantar propostas para subsidiar a elaboração de Planos Diretores
Municipais Cicloviários.
Causa Justa
Rasca disse que audiências como esta são fundamentais para que as demandas relativas à mobilidade
urbana e à bicicleta sejam
atendidas e mobilizem a so-

Mais de 200 participantes representando diversos setores da sociedade.

O deputado Rasca coordenou os trabalhos da audiência pública.

ciedade. “A mobilidade sustentável é uma bandeira de
luta fundamental. Nós não
podemos deixar de buscar
a utopia. E neste momento
a bicicleta tem este papel.
A bicicleta cria aproximação do ser humano com o
ser humano e é alternativa
ao individualismo. A causa
da bicicleta é justa, não é
individualista e é de todos”,
disse Rasca.
O Brasil já avançou na discussão sobre a mobilidade urbana sustentável, com a aprovação da Lei 12.587 de 2012,
que criou a Política Nacional
de Mobilidade Urbana, mas
ainda é preciso avançar muito
para concretizar o que determina a nova legislação.

Repensar o planejamento
O coordenador do Ciclo
Iguaçu Jorge Brand disse
que é necessário repensar
o planejamento das nossas
cidades e priorizar o transporte coletivo e o transporte não-motorizado. “A causa
da bicicleta e da mobilidade
urbana em geral é apartidária e deve ser uma política
pública permanente e não
depender do gestor do momento”, disse ele.
“Precisamos de um programa estadual de estimulo
ao uso da bicicleta. Que o Governo do Paraná garanta recursos aos municípios para a
elaboração dos planos cicloviários e que o Detran-PR e
as autoescolas tenham como
prioridade na formação e nos
cursos de reciclagem uma
abordagem mais humanista
destacando a urgência de se
ter maios respeito aos ciclistas e pedestres.
O arquiteto Antônio Miranda responsável pelos planos de mobilidade cicloviária
do IPPUC disse que falta ousadia ao Governo do Paraná
para fazer uma política pública de mobilidade sustentável. “O governo deve e pode
pensar além dos parâmetros
atuais. Seria uma revolução.”
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Projeto que reserva 5% de
vagas para bicicletas nos
estacionamentos do Paraná
Os estacionamentos do Paraná poderão ser obrigados a reservar 5% das vagas existentes para bicicletas.
É o que determina um projeto de lei apresentado em
junho, na Assembleia Legislativa do Paraná pelo deputado Rasca Rodrigues (PV).

Mês da bicicleta é lei para
promover a bicicleta
Nós aprovamos a Lei 17.385, em 10 de dezembro de 2012,
que instituiu o Mês da Bicicleta a ser comemorado anualmente em setembro. Agora os bike-ativistas estão fazendo a lei valer. Todo nosso apoio ao cicloativismo no Paraná.

Rasca e Renata participam da Marcha das 2013 bicicletas.

Rasca participa da inauguração do
bicicletário da Sanepar em Curitiba

O sanepariano Juarez Siqueira, o deputado Rasca
e os diretores da Sanepar Péricles Weber e João Martinho.

Deputados aderem ao “De Bike
ao Trabalho” e vão de bicicleta
para Assembleia Legislativa
Os deputados Rasca Rodrigues e Valdir Rossoni
(PSDB) cumpriram a promessa e foram trabalhar de
bicicleta no dia 10 de maio de 2013. Os dois participaram da campanha “De Bike ao Trabalho”, que acontece
em todo o país e é promovida pelo grupo de ciclista
Bike Anjos, e saíram da Igreja do Bom Jesus, no bairro
Juvevê, e percorreram um trajeto de cerca de 2 km até
a Assembleia Legislativa do Paraná, no Centro Cívico.
O deputado Rasca e o presidente
da Assembleia Valdir Rossoni aderiram à campanha.

Participamos em setembro da inauguração do bicicletário da sede da Sanepar, em Curitiba, que vai atender os
funcionários que fazem uso da bicicleta para ir e voltar ao
trabalho. ”Com este bicicletário, a Sanepar dá a primeira
pedalada e incentiva outras empresas a também fazerem
o mesmo. O uso da bicicleta é parte de uma mudança cultural, para a qual o apoio das empresas é fundamental para
promover a mobilidade sustentável nas cidades”, disse ele.
O evento foi realizado em comemoração ao Mês da Bicicleta, instituído pela lei estadual 17.385/12 de autoria do
deputado Rasca Rodrigues.

CONQUISTAS PELO PARANÁ
Durante nosso mandato, acompanhamos as demandas de vários municípios
paranaenses e nos empenhamos para concretizá-las em diversas áreas. Nosso
compromisso também é ser um elo de ligação entre os municípios e os governos
para levar conquistas que irão beneficiar à população do Paraná. Confira nossa
participação em muitas conquistas:

Litoral
PARANAGUÁ

Projeto de Rasca,
Aquário Marinho
será inaugurado
O Aquário Marinho, uma
das principais obras de Paranaguá, será finalmente inaugurado em dezembro de 2013,
segundo a empresa Aquário
do Guarujá, vencedora da licitação. A obra é um projeto do

deputado Rasca quando ainda
era secretário do Meio Ambiente do Paraná e que desde
então, acompanha a conclusão da obra de perto.
Ao todo, já foram investidos mais de R$ 8 milhões

Foto do local em outubro de 2013.

Construção do
retorno do viaduto
da PR-407

Aquário foi construído com recursos convertidos da multa aplicada
à empresa Cattalini pelo acidente do navio Vicuña, em 2004.

nesta obra que tem como
objetivo alavancar o turismo
e economia de Paranaguá. A
previsão é que 300 mil turistas
venham conhecer o aquário
todos os anos.
São 2.200 metros quadrados de área construída, em um
terreno, doado pela prefeitura
de Paranaguá, com cerca de
8 mil metros quadrados. São

três pavimentos com oceanário, aquário, biblioteca, loja,
cafeteria, mini-auditório, mirante, acessibilidade especial,
jardim educativo/interativo. O
local abrigará uma imensa variedade de espécies de peixes
nativos do litoral paranaense,
como badejo, garoupa, robalo,
boto e uma imensa diversidade de crustáceos.

Uma reivindicação antiga das cooperativas de transporte, motoristas e moradores de Paranaguá foi solucionada
com apoio do nosso mandato. A construção da alça de
acesso (retorno) do viaduto, que liga Paranaguá à Praia de
Leste, localizado na BR-277 com a PR-407 já foi finalizada
pela concessionária Ecovia, depois de várias reuniões com
a empresa e com o Governo do Estado.
A obra melhora as condições de tráfego entre as duas rodovias.
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PARANAGUÁ

Rasca garantiu a relocação
de 232 famílias da Vila Becker

Rasca durante entrega de 42 casas em outubro de 2013.

Até o final de 2013, a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e a Administração
dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA),
realocarão 232 famílias que viviam na Vila Becker, área de risco ambiental, próxima ao Terminal Público de Álcool, em Paranaguá. Já foram
transferidas 101 famílias para o residencial
Porto Seguro, no bairro Jardim Esperança.
Desde 2008, quando o Terminal foi instalado na região, o deputado Rasca cobra a realocação das famílias. Na época, ainda como
secretário do Meio Ambiente, ele incluiu a
transferência das famílias como condicionante
ambiental para construção do Terminal.
Já em 2011, depois de uma reunião com a
Associação de Moradores da Vila Becker, Rasca teve a confirmação do início da realocação.
“Aqui será um dos melhores lugares para se
morar em Paranaguá, pois têm escolas, creche, posto de saúde e até uma universidade
pública no seu quintal”, disse Rasca, durante
entrega das casas em outubro de 2013, referindo-se a Universidade Tecnológica Federal
(UTFPR), de Paranaguá.

Ambulância que atende
o distrito de Alexandra
foi pedido de Rasca
O atendimento na área de saúde de
Paranaguá, no Litoral, ganhou o reforço
de mais uma ambulância, que atende o
distrito de Alexandra, graças à solicitação
do nosso mandato, por meio de emendas
ao orçamento de 2011, e foi adquirida por
R$ 110 mil. A entrega foi realizado em novembro de 2012, ao então prefeito José
Baka Filho.
O distrito de Alexandra, localizado
há 15 quilômetros de Paranaguá, possui quase oito mil habitantes e contava
apenas com uma caminhonete adaptada
para o transporte de pacientes aos hospitais mais próximos. “Estamos sempre
atentos às necessidades dos parnanguaras e esperamos que esta emenda leve
benefícios reais aos moradores de Alexandra”, afirmou Rasca.

Baka, Rasca, Fabiano Elias, Carlos Xavier e Sukita durante entrega da ambulância.
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GUARATUBA

Sinalização da baía
de Guaratuba foi
solicitação de Rasca

Governador destacou a solicitação de Rasca em evento de licenciamento náutico.

O projeto de sinalização
marítima da barra de fora da
Baía de Guaratuba, incluindo a entrada do canal, com
200 metros de largura e 400
metros de comprimento,
foi uma das primeiras solicitações do nosso mandato
ao governador Beto Richa,
quando assumiu seu mandato, em fevereiro de 2011.
O processo foi encami-

nhado pelo gabinete do governador à Secretaria de Infraestrutura e Logística para
providências. O investimento
é fundamental para alavancar
o turismo náutico na região,
pois possibilitará a entrada e
saída de barcos durante a noite. A solicitação atende aos anseios de mais de 4.000 barcos
que compõe a frota turística e
comercial do nosso litoral.

PONTAL DO PARANÁ

Ilha dos Currais agora é o primeiro
Parque Nacional Marinho do Paraná
A intervenção do nosso mandato foi
fundamental para tornar a Ilha dos Currais,
em Pontal do Paraná, no primeiro Parque
Nacional Marinho do Paraná e o terceiro
do Brasil. Rasca enviou ofício e pediu agilidade na aprovação do projeto, apresentado pelo deputado Luciano Pizzatto em
2003, aos 81 senadores.
Com isso, ganhou o apoio de todos os senadores, principalmente do senador Álvaro
Dias (PSDB-PR), sendo aprovado por unanimidade e depois sancionado pela presidente Dilma Rousseff. “Este é o primeiro parque
nacional marinho do Paraná e será extremamente importante para nosso litoral e para
o Brasil. Além da proteção ambiental, o parque vai gerar royalties e ICMS Ecológico ao
município de Pontal e um novo espaço para
o desenvolvimento do turismo ecológico na
região”, destacou Rasca.

Parque irá proteger ecossistemas das ilhas, habitat de aves e espécies marinhas.
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Região Metropolitana de Curitiba
PINHAIS/PIRAQUARA

Duplicação da
Leopoldo Jacomel
começará em 2014

Passo a passo da luta
14 de Março de 2012
Rasca foi único deputado a aderir ao Movimento
“Duplicação Já”

16 de abril de 2012
Rasca e o Movimento “Duplicação Já” entregam
abaixo-assinado com 12 mil assinaturas ao
governador Beto Richa.

17 de abril de 2012
Movimento realiza reunião com presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Valdir Rossoni,
para pedir apoio da Casa.

16 de maio de 2012
Entrega do abaixo-assinado ao governador Beto Richa

As obras de duplicação da
Serão feitas obras nos 13,9
PR-415, Rodovia João Leopol- quilômetros da rodovia, que
do Jacomel, que liga Curitiba a terá terceira faixa, duplicaPinhais e Piraquara, começarão ção, ciclovias, passarelas e
entre fevereiro e abril de 2014, iluminação especial. O projecom previsão de 18 meses para to de duplicação será dividiconclusão, segundo o Departa- do em duas etapas. O primeimento de Estradas e Rodagem ro contempla o trecho entre
do Paraná (DER) e
Curitiba e Pinhais,
“ Agradeço aos com a construção
a empresa Concremat Engenharia.
de mais uma pisRotarys Club,
O projeto beao longo de 3,9
de Pinhais e de ta,
neficiará mais de
quilômetros, entre
200 mil pessoas Piraquara, e a Fetiep o Rio Atuba e o
e representa uma
Carrefour, além de
pela confiança
grande conquista
iluminação e cida população de depositada em mim clovia. O segundo,
Pinhais e Piraquano trecho entre
nesta luta”
ra, em especial, ao
Pinhais e PiraquaRasca Rodrigues (PV)
Movimento “Dura, o projeto vai
plicação Já” – composto pela determinar onde é possível
Federação dos Trabalhadores implantar terceira faixa, até
das Indústrias do Estado do o Expotrade, e depois a duParaná (Fetiep), Rotary Club plicação da rodovia até PiraPinhais, Rotary Club Piraqua- quara, em uma distância de
ra e do nosso mandato.
10 km.

Rasca formaliza pedido da Duplicação ao secretário
Pepe Richa, unificando ofício do Movimento, em um
único ofício (40/2012), protocolado com o número
07.972.092-5.

5 de novembro de 2012
Rasca apresenta emenda aditiva (nº 18) ao
Orçamento do Estado de 2013, solicitando R$ 78
milhões para construção de 14 km da PR-415.

20 de novembro de 2012
Governador Beto Richa autoriza a publicação
de edital para licitação da obra e, atendendo a
solicitação do deputado Rasca, garante que a obra
terá 13,9 km de ciclovias.

18 de dezembro de 2012
Orçamento de 2013 é aprovado na Assembleia,
e atendendo a emenda do deputado Rasca, é
liberado R$ 5 milhões para o início do projeto de
construção da Duplicação.

5 de março de 2013
A empresa Concremat Engenharia vence a
concorrência pública 21/2012 e fica responsável
pelo projeto da obra.

10 de abril de 2013
Em reunião pública, Rasca e Rossoni garantem R$ 40
milhões de recursos da Assembleia para Duplicação

6 de maio de 2013
Governador assina Ordem de Serviço de
contratação do projeto, com previsão de entrega
para dezembro de 2013.

19 de setembro de 2013

Assinatura da Ordem de Serviço de contratação do projeto.

DER anuncia que o projeto da Duplicação será entregue
em outubro de 2013, antes do previsto, e obras
iniciarão entre fevereiro e abril de 2014. A previsão
de conclusão das obras é o segundo semestre de 2015,
com o custo estimado de R$ 60 milhões

Rasca Rodrigues PV
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COLOMBO/PINHAIS

Rasca garante agilidade nas obras
da trincheira do Trevo do Atuba
As obras da trincheira no
Trevo do Atuba, no km 13,5
da BR-116, na divisa dos
municípios de Colombo e
Pinhais, começarão até dezembro de 2013 e durarão
oito meses, segundo a Autopista Régis Bittencourt,
empresa responsável pela
obra. A construção ganhou
agilidade depois que o deputado Rasca Rodrigues realizou reuniões com o Governo do Estado e o Ibama.
“Trouxemos o processo
de licenciamento que estava em Brasília para o Ibama
do Paraná e isso agilizou as
permissões para que a obra

Rasca fala durante apresentação do Estudo de Impacto Ambiental da obra em Colombo.

saísse do papel. Sabemos da
urgência que os moradores
da região e quem trafega por
ali têm”, afirmou Rasca. Serão

20 mil habitantes beneficiados diretamente pelas novas
três trincheiras, que possibilitarão os movimentos dos veí-

culos sem conflito, acrescentando novas alças de acesso
às futuras ruas laterais que
serão implantadas.

CAMPINA GRANDE DO SUL

Emenda de Rasca beneficia
Hospital Angelina Caron
O Hospital Angelina Caron,
de Campina Grande do Sul, recebeu um bisturi elétrico no valor de R$ 30 mil para ser usado
em seu pronto socorro. O equipamento foi liberado por meio
de uma emenda parlamentar
do nosso mandato e oferecerá

vantagens em relação aos bisturis convencionais, como corte
e coagulação do sangue simultaneamente, controle do sangramento durante as cirurgias
evitando perda de sangue do
paciente e melhor visualização
do campo cirúrgico.

ALMIRANTE TAMANDARÉ

Rasca pede reforço policial
e UPS para Tranqueira
Novas viaturas, mais policiamento e até a instalação de uma
Unidade Paraná Seguro (UPS) são
cobradas pelo deputado Rasca
Rodrigues para o bairro de Tranqueira, em Almirante Tamandaré. Com apoio do vereador Abel

da Associação, Rasca constantemente dialoga com Secretaria da
Segurança para viabilizar as solicitações. Recentemente, Almirante
Tamandaré, recebeu cinco novas
viaturas da Polícia Militar e duas
para Polícia Civil.

Reunião com o comando da Polícia Militar em agosto de 2013.
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SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Rasca pede recursos
para reforma do
Colégio Afonso Pena
O nosso mandato também trabalha para garantir mais
infraestrutura para os alunos do Colégio Estadual Afonso
Pena, em São José dos Pinhais. Solicitamos ao Governo do
Estado (protocolo 12.109.834-2) R$ 149 mil para diversas
reformas no colégio, que já foram liberados. Ajudamos
também com a doação de livros para biblioteca do colégio,
forno elétrico e auxiliamos para que o laboratório de informática funcionasse.

Rasca em visita ao colégio em 2013, com os diretores Júlio Cezar de Souza e Lais Hykavei.

Colégio Chico Mendes
é reformado e terá
cancha coberta

Em maio de 2011, Rasca e o diretor Ivan Araújo fizeram os pedidos ao secretário Arns.

Depois de garantir a reforma do Colégio Estadual Chico
Mendes, localizado no bairro São Marcos, em São José dos
Pinhais, o nosso mandato trabalha para liberar a cancha
coberta do colégio. O projeto já está pronto e os recursos
serão liberados em breve.
Em maio de 2011, Rasca protocolou na Secretaria de Educação ofícios solicitando a reforma (11.041.652-0) e a construção da cancha (11.592.982-8). Para a reforma geral – como
manutenção do prédio, parte hidráulica, elétrica, pintura e
banheiros – foram liberados R$ 230 mil
Ele também levou o secretário estadual da Educação, Flávio Arns, para uma visita ao Colégio Chico Mendes, onde ele
constatou a necessidade urgente de melhorias.

Clube da canoagem
recebe equipamentos
O Clube de canoagem de São José dos Pinhais
recebeu novos equipamentos da Companhia de
Saneamento do Paraná (Sanepar), solicitados pelo
nosso mandato. São doze barcos com remos e coletes salva-vidas, que serão usados na estruturação do
projeto “Formando Cidadão na Lagoa” - coordenado
pelo Clube há três anos e que atenderá 75 crianças
em vulnerabilidade social com idade entre 8 e 18
anos. Além da parte esportiva, o “Formando Cidadão
na Lagoa”, oferece às crianças atividades de cunho
ambiental, proteção à saúde, segurança, bem-estar
físico e mental, solidariedade e espírito esportivo.

Escolinha do clube da canoagem recebeu equipamentos.

Rasca Rodrigues PV
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Norte Pioneiro
ANDIRÁ

Andirá recebe
veículo para ampliar
atendimento social
O atendimento as famílias incluídas em programas sociais de
Andirá ficou mais ágil depois que
a prefeitura recebeu em julho de
2012, um veículo específico para
área a pedido do nosso mandato.
A Kombi está sendo usada pela
Provopar do município, que dispunha de apenas um veículo antigo
para atender à população.
Segundo a secretária de Ação
Social de Andirá e presidente da

Provopar, Ana Lúcia dos Santos
Xavier, o carro antigo não oferecia
condições para a entidade realizar
visitas domiciliares dos Programas
Bolsa Família e Compra Direta, que
reúne mais beneficiários.
“Sempre estou visitando a cidade, onde tenho amigos como o
prefeito Xavier e o vereador Nenê
Bonacin, que me ajudam sugerindo melhorias para município, como
essa conquista”, comentou Rasca.

O prefeito José Ronaldo Xavier compareceu para a entrega do veículo.

ITAMBARACÁ

Kombi atende pacientes
que necessitam de
hemodiálise
Rasca entregou as chaves ao prefeito Amarildo Tostes.

Livro que conta história
de Itambaracá foi
viabilizado por Rasca
O livro “Itambaracá, uma cidade às margens do Paranapanema”, que reconstrói os 56 anos de história do
município a partir de depoimentos dos moradores, foi
custeado pelo deputado Rasca Rodrigues (PV). O livro
foi produzido por seis professoras da cidade, lançado em
dezembro de 2011 e seus exemplares ainda podem ser
encontradas na Biblioteca Pública da cidade.
Rasca com as autoras no lançamento do livro em dezembro de 2011.

Desde julho de 2012, os pacientes que necessitam de deslocamento na área de saúde de Itambaracá, no Norte Pioneiro,
para Cornélio Procópio – principalmente para realizarem hemodiálise – já contam com uma Kombi equipada solicitada do
nosso mandato.
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SIQUEIRA CAMPOS

Siqueira Campos recebe equipamentos
de saúde e terá veículo para asilo
O nosso mandato apoia o
Hospital Santa Casa e o asilo
São Vicente de Paula de Siqueira
Campos. Entre outros pedidos,
uma máquina de costura já foi
entregue ao hospital, ajudando
na confecção de materiais cirúrgicos, e um inalador para o asilo.
Um veículo para atender o asilo
também foi solicitado pelo vereador João Egídio ao deputado
Rasca e deve ser atendido, ainda
em 2013, pelo Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) da Secretaria da Família.

Recurso
às APAES
do Norte
Pioneiro
As Associações
de Pais e Amigos
dos Excepcionais
(APAE) do Norte
Pioneiro também
recebem o apoio
do nosso mandato.
Viabilizamos a
apresentação dos
projetos pelas
APAEs e já teve a
garantia da liberação
de recursos às
entidades. APAE de
Andirá receberá R$
50 mil, de Cambará
R$ 50 mil e de
Sengés R$ 40 mil.
Os repasses dos
recursos serão feitos
em duas etapas,
uma em dezembro
de 2013 e outra até
março de 2014.

Prefeito Bi, a presidente da APAE Luciane Bueno, o presidente da Santa Casa Marcelo
Lemes e o diretor de Agricultura Júlio César Lemes.

SENGÉS

Sengés poderá receber nova
delegacia para Polícia Civil

Rasca e Péricles com vereadores em reunião com o secretário.

A construção de uma nova delegacia para
a Polícia Civil e um veículo novo para dar suporte ao seu trabalho foram às garantias que
o secretário de Estado da Segurança, Cid
Vasquez, deu em reunião com os vereadores
Nettinho Bolo e Erotilde de Almeida, acompanhados dos deputados Rasca Rodrigues (PV)
e Péricles de Melo (PT).
A partir desta reunião, a Secretaria de Se-

gurança entrou em contato com a prefeitura
de Sengés e iniciou a viabilização das demandas. “Sengés é um município que cresceu,
tem uma população de quase 20 mil pessoas
e o efetivo policial tem que acompanhar esse
crescimento. O secretário nos atendeu com
toda a atenção e certamente resultados concretos serão definidos pela Secretaria de Segurança”, destacou Rasca.
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Norte
ITAGUAJÉ

Recape asfáltico e 57
casas para Itaguajé
O recapeamento asfáltico de
oito ruas do perímetro urbano
de Itaguajé, mais de 13 km de
extensão, foi uma conquista do
nosso mandato. Ele solicitou os
R$ 230 mil liberados para obra,
já concluída, junto a Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedu) em reunião
realizada em abril de 2012,
acompanhado do prefeito Jairo

Augusto Paron e o secretário
de Planejamento Altair Damião
dos Santos ‘Traíra’.
Outro pedido de Rasca, a
construção de 57 moradias
populares no bairro de Jardim Itaguajé, já está com o
início das obras previstas, em
convênio assinado pelo Governo do Paraná e pela Caixa
Econômica Federal.

Nossa Senhora de Loreto
agora é Patrimônio Cultural
do Paraná
Uma reivindicação antiga da população de Itaguajé e região, o tombamento
da Redução Jesuítica Nossa Senhora de Loreto, foi
confirmada pela Secretaria
de Estado da Cultura, atendendo a ofício do deputado Rasca Rodrigues (PV),
que levou formalmente o
pedido da Câmara Municipal da cidade ao conhecimento do secretário Paulino Viapiana.
A partir de agora, Nossa
Senhora de Loreto, passa
a ser Patrimônio Cultural
do Paraná e sua preservação prevista em Lei. “Cer-

tamente com esse registro
estaremos desenvolvendo
o turismo na região e reconhecendo a riqueza histórica, cultural e arqueológica
do local”, afirmou Rasca.

Rasca, o ex-prefeito Rubens Amorim e o governador
na assinatura do convênio das casas.

COLORADO

Colorado recebe
nova viatura,
equipamentos e terá
Unidade de Saúde
No primeiro semestre de
2013, o município de Colorado recebeu três boas notícias nas áreas de segurança e
saúde, com a participação do
nosso mandato. Uma nova
viatura Amarock para a Polícia Civil, um aparelho de raio
-X para o Hospital Santa Clara
e o anúncio da construção de
uma Unidade de Saúde da
Família na cidade.
De acordo com informações da Secretaria de Estado
da Saúde, a Unidade de Colorado terá investimento de R$
721 mil e oferecerá à população atendimentos básicos e
de emergência nas áreas de
pediatria, ginecologia, clínica
geral, enfermagem e odontologia. Já a nova viatura é uma
picape Volkswagen Amarok,
que será direcionada para o

4º Batalhão da Polícia Militar
que atende Colorado.
“Com o novo posto à população de Colorado terá
consultas médicas, inalações,
injeções, vacinas, coleta de
exames, entre muitos outros
procedimentos que são fundamentais para um atendimento
de qualidade e permanente”,
explicou o deputado Rasca,
que fez a interlocução com o
Governo do Estado para agilizar a liberação da obra.
O raio-X 300ma móvel,
oriundo de uma emenda parlamentar do deputado Rasca,
custou R$ 65 mil e é um dos
mais modernos para procedimentos de radiografia geral
e, de acordo com diretores
do hospital presentes no
evento oferecerá diagnósticos com mais precisão.

Rasca durante entrega de equipamentos com diretores do Hospital, José Romildo Bagatelli
e João Soares, e o presidente da Fundação Vale do Paranapanema, Luiz Antônio Giglioti.
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Rasca entrega
Kombi para
Mandaguari
Por meio do nosso mandato entregamos, em outubro de 2013, uma Kombi
que será usada pela Secretaria de Educação de Mandaguari. O veículo é fruto
de uma emenda do deputado, que é natural da cidade, e vem intercedendo em
favor do município em várias demandas.
“O pedido do veículo foi feito pelo
meu primo, o ex-vereador Amauri Brianez, na gestão passada. Agora veio o
recurso do Governo do Estado, entregamos e será utilizada pela área de educação da atual gestão”, explicou Rasca
durante a entrega.

Na foto: vereador Rodrigo Zebra, secretário de Desenvolvimento Paulo Conte,
prefeito Batistão e vereador Jocelino Tavares recebem o veículo.

Outros municípios
PALMAS

Unidade Básica de Saúde de Palmas
em fase de acabamento
A Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Eldorado,
em Palmas, está com 95% da
obra em execução, restando
apenas à fase de acabamento para sua inauguração. A
UBS foi solicitação do nosso
mandato, feita em julho de
2011 ao secretário da Saúde,
Michele Caputo.
Estão sendo investidos
R$ 475 mil na construção do
novo posto de saúde. “O pedido se deve aos altos índices
de adolescentes gestantes
na cidade – cerca de 30% das
mulheres – e índices historicamente negativos em relação à
mortalidade materno-infantil”, justificou Rasca, quando
fez o pedido.
Rasca solicitou a UBS ao secretário da Saúde, Michele Caputo, em julho de 2011. Acima, foto da construção em outubro de 2013.

Rasca Rodrigues PV
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SÃO MATEUS DO SUL

Ambulância e equipamentos para o
Hospital Dr. Paulo Fortes
O Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, de
São Mateus do Sul, recebeu em outubro de 2013,
um novo aparelho de Raio-X e receberá no início
de 2014 uma nova ambulância para atender à população da cidade. Nosso mandato, em conjunto
com o deputado Valdir Rossoni (PSDB), levou essa
demanda ao conhecimento do secretário de Saúde, Michele Caputo, que já fez as duas liberações.
Outras solicitações foram feitas ao secretário, em reunião, como a instalação de um centro
de apoio para armazenamento de sangue e até a
construção de um novo hospital, com leitos de UTI.
Os pedidos também receberam apoio do secretário e devem ser analisados em breve.

Também participaram na reunião com o secretário, Michel Ulbrich (presidente do Hospital),
Jucemar Nizer (vice-presidente), a vereadora Rita Fayad e o ex-prefeito Argos Fayad.

SÃO JORGE D’OESTE

São Jorge D’Oeste recebe veículo
e equipamento de saúde
Atendendo ao pedido do
nosso mandato, o Departamento de Transporte Oficial
do Governo do Paraná liberou
um veículo Gol para a Secretaria Municipal de Saúde de São
Jorge D’Oeste. O veículo leva
médicos à zona rural do município e auxilia no transporte
de pacientes para as unidades
de saúde da região.
Já o Centro de Saúde da
cidade recebeu um apare-

lho de ultrassonografia, em
março de 2013, solicitado
por Rasca junto a Secretaria
de Saúde. “Recebemos essas
demandas do município por
meio do vereador Sandro
Pagnussat, conhecido como
Zorba na cidade, em fevereiro de 2013. Encaminhamos
os ofícios e conquistamos essas liberações, que ajudam a
área da saúde de São Jorge”,
explicou o deputado Rasca.

Carro foi liberado para o município em julho de 2013.

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

Capitão Leônidas Marques recebe
veículo para o Meio Ambiente
O Governo do Estado atendeu nosso pedido e entregamos um veículo
Gol ao prefeito de Capitão Leônidas Marques, Ivar Barea, em junho de
2013, para reforçar na fiscalização ambiental no município.
“O veiculo é de extrema importância, e será usado no trabalho de recuperação de nascentes e os projetos de sustentabilidade”, disse o prefeito Ivar Barea.

Rasca e Ivar Barea em reunião na Assembleia.
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Mallet recebeu casas populares,
calçamento, viaturas e ambulância
Os pedidos do deputado
Rasca Rodrigues e do prefeito
Rogério Almeida começam a
ser atendidos pelo Governo
do Estado. O município de
Mallet já iniciou a construção
de 20 casas rurais, recebeu
duas viaturas para Polícia Militar e ambulância em 2013.
Já para 2014, o município já
teve a confirmação que terá
uma nova Unidade de Saúde
da Família e o novo calçamento de seis quilômetros
com pedras irregulares.
A meta do prefeito Rogério e do deputado Rasca é
construir, até o final da gestão, 143 casas populares na
cidade, sendo 100 urbanas
e 43 rurais. “Nosso compromisso é ser um elo entre o
município e o Governo para
levar os projetos que podem
beneficiar à população. E percebe-se que a atual gestão se
mostra interessada em ajudar e tirar esses projetos do
papel”, afirmou Rasca.

Outros investimentos em Mallet
Rogério, Beto, Rasca
e Silmara Guimarães durante
inauguração do CRAS de Mallet.

• Telecentro “Espaço Cidadão”, no centro da cidade,
onde a população tem acesso à internet gratuita e
a cursos de capacitação presenciais e a distância;
• Inauguração do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), que tem capacidade
para atender 2,5 mil pessoas;
• Implantação do Sistema de Abastecimento de
Água na comunidade rural de Lageadinho, no
valor de R$ 120 mil;
• Reformas gerais nas escolas Adão Sobocinski e
Nicolau Copérnico, no valor de R$ 234 mil;
• Repasse de R$ 106 mil para aquisição de calcário
agrícola para pequenos agricultores e óleo diesel;
• Veículos novos para Emater e Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento da prefeitura;
• Investimento de R$ 1 milhão da Copel em
melhorias nas linhas de distribuição de energia
da cidade;

Rasca e Rogério estiveram em reunião no DER com Luiz Claúdio da Luz,
o assessor do secretário Pepe Richa.

• E mais, R$ 350 mil a fundo perdido do Plano de
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM)
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RONCADOR

Roncador conquista ambulância,
casas populares, ponte e calçamento
Depois de receber em abril
de 2013, com a presença do
governador Beto Richa e do
deputado Rasca Rodrigues,
uma ambulância, uma viatura para Polícia Militar e equipamentos de saúde, Roncador já tem a confirmação de
novas conquistas: a construção de 249 casas populares,
urbanas e rurais; a construção de uma nova ponte no
Rio Cancan e novo calçamento com pedras irregulares no
bairro Jardim Anchieta.
As novas liberações são
resultado de reuniões permanentes do deputado Rasca Rodrigues e da prefeita
Drª Marília Gonçalves com a
Secretaria de Infraestrutura
e Logística (SEIL) e a Companhia de Habitação do Paraná
(Cohapar). Das 249 moradias
previstas, serão 60 moradias
na área rural e mais 189 casas na área urbana, sendo
100 moradias de cunho social
(para pessoas que não podem
pagar o imóvel) e 89 mora-

Prefeita Drª Marília recebe a ambulância solicitada por Rasca.

dias via Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS).
Destas, 47 já estão em fase de
construção e 42 previstas, todas no Jardim Anchieta – no
qual o interessado faz um fi-

nanciamento pelo FGTS para
aquisição do imóvel.
“Das 100 moradias de cunho
social, 40 já estão em construção no Centro da cidade. 30
delas já foram firmadas em

convênios e serão construídas
no Jardim Anchieta. E solicitamos mais 30 moradias, sendo
20 para o bairro Alto São João
e 10 para o bairro do Cateto”,
explicou a prefeita Drª Marília.

Rasca, o
governador
e a prefeita
Drª Marília
participaram
da entrega da
US da Família,
em abril de
2013.

26

revista

Sinal Verde

CONQUISTAS PELO PARANÁ

SANTA LÚCIA

Ambulância, viatura, maquinário
e Unidade de Saúde para Santa Lúcia
O município de Santa Lúcia vai fechar o ano de 2013 com várias conquistas nas áreas da saúde, segurança e
agricultura. Muitas delas, com a participação direta do nosso mandato, como
por exemplo, uma ambulância, a liberação de recursos em maquinário e a
construção de uma Unidade de Saúde
da Família na cidade.
A ambulância é usada no deslocamento de pacientes em estado grave e que precisam ser transportados,
principalmente, para Cascavel. Antes,
o município tinha apenas uma ambulância para atender toda a cidade. Já a
Unidade de Saúde da Família terá investimento de R$ 474 mil e oferecerá
à população atendimentos básicos e
de emergência nas áreas de pediatria,
ginecologia, clínica geral, enfermagem e odontologia.
Em março, a cidade ganhou o reforço de uma nova viatura para Polícia
Militar e, em setembro, mais R$ 630
mil foram liberados para Santa Lúcia
investir em maquinário, por meio do
Programa de Apoio à Aquisição de
Máquinas e Equipamentos Rodoviários para Prefeituras (Promap), do Governo do Estado.

Governador Beto Richa, prefeito e Rasca assinam liberação de recursos para maquinário.

Jasko, Jaury, vereadores, Rasca e Polaco na entrega da ambulância e viatura em fevereiro de 2013.

MANDATO EM AÇÃO
A ação política de um deputado estadual vai além das atividades parlamentares formais,
que são fundamentais, e se desenvolvem de várias formas que vão da participação de
eventos até o contato direto com os cidadãos em diversas situações. Conheça algumas das
mais importantes atividades realizadas pelo deputado estadual Rasca Rodrigues (PV).

Conferência Livre debate educação ambiental
e prepara proposta para a CONAE-2014
“A educação ambiental e
a sua implantação nos currículos escolares do sistema de
educação é fundamental. Só
com a educação vamos conscientizar as pessoas sobre a
importância das políticas de
preservação da natureza e de
promoção da sustentabilidade”, afirmou o deputado Rasca Rodrigues (PV) na abertura da Conferência Livre de
Educação Ambiental, que
aconteceu no dia 28 de agosto, no Setor de Educação da
UFPR, em Curitiba. O objetivo
da conferência foi analisar
as propostas relacionadas à
educação ambiental a serem
discutidas na etapa estadual
da Conferência Nacional de
Educação (CONAE-2014) e

Rasca participou da abertura da conferência livre e destacou a importância do evento.

depois na etapa nacional.
Rasca representou a Frente
Parlamentar Ambientalista na
mesa de abertura do evento,
que também teve representantes do Ministério Público
do Paraná (MP-PR); do Setor
de Educação da UFPR, das secretarias estadual e municipal
de Educação, dos conselhos

Plataforma Ambiental 2012
reúne candidatos a prefeitos
e vereadores na Assembleia

estadual e municipal de Educação, do Sinepe, da APP-Sindicato e do Fórum Estadual
em Defesa da Escola Pública.
“Os responsáveis por realizar
esta conferência confirmam

o seu compromisso com uma
nova visão da educação, que
é transformadora e emancipadora. A educação ambiental pode ser um marco para
que isso ocorra”, disse Rasca.

Rasca participa do 14º
Encontro Paranaense de
Educação Ambiental
Participamos da abertura do 14º Encontro Paranaense
de Educação Ambiental (EPEA) e o 1º Colóquio Internacional de Pesquisa em Educação Ambiental por Bacia Hidrográfica (Cirpea), no Campus de Cascavel da Universidade
Estadual do Paraná (Unioeste). O evento é organizado pela
Rede Paranaense de Educação Ambiental (REA-PR).
“Este encontro comprova como a Rede Paranaense de
Educação Ambiental, a REA, se consolidou como entidade
não-governamental e que desenvolve um papel super importante nas causas que dizem respeito à educação ambiental”, destacou Rasca.
“A educação ambiental é fundamental”, disse Rasca, em Cascavel.

Rasca promoveu a Plataforma Ambiental 2012 aos Municípios, Prefeitos e Vereadores.

Pela Frente Ambientalista do Paraná, lançamos a "Plataforma Ambiental 2012 aos Municípios, Prefeitos e Vereadores”. O
objetivo foi reunir candidatos a prefeito e vereador de todo
o Paraná para fazerem à adesão a plataforma, que apresenta
uma agenda socioambiental para ser discutida, respondida e
solucionada pelos próximos dirigentes dos municípios.
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Rasca avalia como positivos os resultados
da 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente
"O Paraná fez bem feito o seu
papel ao aprovar 20 propostas
para o gerenciamento e o tratamento dos resíduos sólidos que
agora serão apresentadas na
Conferência Nacional de Meio
Ambiente. Os 50 delegados eleitos também são representativos
e terão papel de destaque, honrando muito bem o Paraná", disse o deputado Rasca Rodrigues
(PV), que participou da 4.ª Conferência Estadual de Meio Ambiente, em Foz do Iguaçu. As decisões
da conferência serão apresentadas na Conferência Nacional de
Meio Ambiente, em Brasília.

"Uma representação escolhida de forma democrática e dentro das expectativas de todos
os participantes", disse Rasca.
Ele participou da abertura da
conferência e também acompanhou todos os trabalhos realizados durante o evento.
"São decisões importantes
que definem ações decisivas
para que a política de resíduos
sólidos no país e no Paraná realmente sejam efetivas e garantam a maior responsabilidade
possível na proteção do meio
ambiente e da sociedade como
um todo", declarou.

Rasca falou na abertura da Conferência Estadual, em Foz do Iguaçu.

Rasca participa de seminário sobre a política
de Educação Ambiental O anteprojeto de Diretri- disciplina específica de edu-

“Diretrizes para a educação ambiental são fundamentais”, disse Rasca.

zes Curriculares de Educação
Ambiental, que será encaminhado ao Conselho Estadual
de Educação (CEE), e que
servirá como base para a
implantação da Política Estadual de Educação Ambiental
e o Sistema Estadual de Educação Ambiental no Paraná
(Lei 17.505/13) foi apresentado durante o primeiro seminário regional, em Curitiba,
que contou com a participação de cerca de 150 pessoas.
“Não estamos criando uma

cação ambiental. A educação
ambiental, conforme previsto
em documentos internacionais do qual o Brasil é signatário e na própria Política Nacional de Educação Ambiental,
deve ser transversal, interdisciplinar e transdisciplinar.
Devemos buscar através da
pesquisa a dimensão ambiental do currículo e dos conteúdos, assim como também nas
demais políticas públicas”, comentou, durante a abertura
do evento, o deputado.

Seminário inclui a sociedade na discussão
da Lei Nacional de Resíduos para o Paraná
A Frente Parlamentar Ambientalista, por meio do nosso mandato, reuniu mais de
200 pessoas em Seminários
sobre a Política Nacional de
Resíduos Sólidos. O Paraná
produz diariamente 20 mil
toneladas de resíduos de todas as origens e ainda tem
cerca de 180 municípios que
não possuem aterros sanitá-

rios controlados.
Os Seminários foram realizados em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, Associação Nacional de Órgãos
Municipais de Meio Ambiente
(ANAMA), Câmara Brasileira
da Indústria da Construção
(CBIC) e com o Compromisso
Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE).

Debate sobre a Lei de Resíduos Sólidos acontece na Assembleia.

Rasca Rodrigues PV
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Frente Ambientalista vai acompanhar
Código Florestal no Paraná

Fiscalizar a aplicação do Código Florestal no Paraná é o objetivo do Grupo de Trabalho (GT).

Como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista da Assembleia
Legislativa do Paraná disse que o lançamento do Grupo de Trabalho (GT) de
Acompanhamento da Implementação

do Código Florestal no Estado do Paraná
é uma ação importante para a fiscalização das políticas ambientais. O evento
foi uma realização da Fundação SOS
Mata Atlântica e da Associação Nacional

Rasca debate sustentabilidade
ambiental na produção
agrícola do Paraná
A sustentabilidade ambiental na
produção agrícola foi o principal
tema de uma audiência pública,
realizada em junho, no plenarinho
da Assembleia Legislativa. O evento
foi promovido em todo o país pela
Comissão Mista sobre Mudanças
Climáticas do Congresso Nacional
e tem como objetivo monitorar,
fiscalizar e acompanhar as políticas
públicas no setor no Brasil.
“O Paraná é um estado agríco-

la, que produz 26% dos grãos do
país, por isso esse debate deve
passar por aqui. Essa discussão
está sendo feita em todo o mundo
e em várias regiões do Brasil, afinal os estados possuem diferentes
características. Temos que estabelecer uma produção que seja,
cada vez mais, sustentável”, disse
o deputado Rasca Rodrigues (PV),
coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista da Alep.

“Temos que garantir que a produção agrícola seja cada vez mais sustentável”, disse Rasca.

de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA).
A iniciativa é parte da Campanha Nacional de Acompanhamento da Implementação do Código Florestal.

Rasca homenageia os
45 anos do R taract
na Assembleia

Angela Weber explicou as ações do Rotaract.

Por iniciativa nossa, a Assembleia Legislativa do Paraná homenageou, em março de
2013, os 45 anos de atividades do Rotaract
em todo mundo. O Rotaract é um programa
do Rotary Club Internacional voltado para
jovens de 18 a 30 anos. No Paraná, são mais
de 600 associados em todas as regiões do Estado, distribuídos em 55 clubes de Rotaract.
“Os Rotaracts são uma das maiores organizações que trabalham o desenvolvimento
dos jovens no mundo todo. Seja estimulando o desenvolvimento pessoal ou profissional destes jovens para que possam se tornar
líderes efetivos de transformação na sociedade”, disse Rasca.
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Rasca diz que Paraná precisa ter
consolidação das leis sobre o lixo no Paraná
Durante a Conferência Livre - A Gestão de Resíduos
Sólidos no Paraná e no Brasil,
realizada em abril de 2013,
dissemos que o Paraná precisa fazer uma consolidação de
toda a legislação em vigor e
sobre os projetos na área de
meio ambiente que têm a ver
com a questão da gestão pública do lixo.
“Vamos fazer um levantamento de todas as leis já
sancionadas e que estão tramitando na Assembleia Legislativa do Paraná para depois
criar uma consolidação desta

legislação relativa à gestão de
resíduos sólidos. Essas leis são
importantes e estão no dia a
dia do cidadão, pois o lixo faz
parte da vida das pessoas e
deve ser resolvido da melhor
maneira possível, de forma
sustentável”, afirmou Rasca.
A Conferência Livre é uma
iniciativa da Frente Parlamentar Ambientalista do Paraná e do Ministério Público
do Paraná (MP-PR) e preparatório para a Conferência
Estadual do Meio Ambiente
e da IV Conferência Nacional
de Meio Ambiente.

Tratamento e destinação do lixo ainda preocupa, afirmaram Rasca e Cheida.

Participamos, em março de
2013, na Assembleia Legislativa,
do 1º Seminário Estadual de Políticas Públicas, Direitos e Defesa
dos Animais, que foi organizado
pela Frente Parlamentar em Defesa dos Animais no Paraná.
“A criação da Frente tem o
objetivo de dar a voz a quem
não tem voz. Esta Casa tem
produzido iniciativas em favor
da causa que buscam legislar
em defesa dos animais e também conscientizar as pessoas”,
declarou. Entre as campanhas
coordenadas por Rasca, o incentivo a guarda responsável, ações
educativas sobre castração, vacinação e vermifugação.

Seminário discute Políticas Públicas,
Direitos e Defesa dos Animais

Rasca defendeu revisão das leis de proteção animal.

Rasca recebe Medalha do Mérito Ambiental do BPMA

Distinção foi feita pelos serviços prestados ao meio ambiente.

Recebemos, em setembro, a Medalha do Mérito Ambiental concedida pelo comandante do Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA), tenente-coronel Chehade Elias Geha, pelos
serviços prestados em defesa do meio ambiente do Paraná.
“Fico orgulhoso e honrado com essa homenagem. Esta medalha representa a gratidão que tenho pelos serviços que o BPMA
presta ao Paraná na defesa do meio ambiente”, disse Rasca, durante a solenidade realizada na sede do Batalhão, em São José
dos Pinhais.
Também participaram do evento o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, coronel Roberson Luiz Bondaruk e o subcomandante-geral coronel José Vilmar Becker.
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Rasca participa da abertura
da Semana do Meio
Ambiente de Curitiba

Rasca destacou que é preciso continuar a avançar nas políticas de meio ambiente.
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Participamos da solenidade de abertura da
Semana Municipal do Meio Ambiente, no Parque Barigui em Curitiba, para comemorar a
data. “Comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma ação de educação e de conscientização que ajuda sempre a chamar a atenção
para as questões que envolvem a natureza e a
vida”, disse Rasca.
Lembramos que apesar de todos os avanços
que Curitiba tem na área do meio ambiente,
ainda é preciso fazer muito para educar, conscientizar e fazer a população ter outra relação
com a sustentabilidade. “Não podemos ficar
vivendo só de rótulos. Não podemos esconder
que existem muitas questões relativas ao meio
ambiente. Não basta ser chamada de cidade
ecológica. É preciso continuar a avançar, pois
ainda temos muitas coisas que não foram resolvidas”, disse Rasca (PV).

Audiência pública debate a criação
de porto em Pontal do Paraná
A audiência pública convocada pelo Grupo de Apoio ao
Litoral Paraense (Galp), que é
coordenado pelo deputado
estadual Ney Leprevost (PSD),
contou com nossa presença
para debater a infraestrutura e
o desenvolvimento do Litoral
do Paraná, especialmente, a
criação do Porto de Pontal, no
município de Pontal do Paraná.
“É fundamental que a sociedade discuta a criação deste
porto. Teremos que decidir se
queremos que Pontal vire um
porto ou se queremos que continue a ser um balneário”, disse.

Rasca afirmou que não há
como estrangular a criação de
novos aeroportos e novos portos no país. “A solução é fazê-las
com o menor impacto social e
ambiental possível.”, declarou.
Rasca reconhece que a criação
do Porto de Pontal é importante e é estratégico.
“Mas temos que avaliar os
custos. Comparar as vantagens
e benefícios. E, depois, decidir
da melhor maneira para todos.
De qualquer forma, o povo de
Pontal do Paraná também poderá exigir compensações pelos impactos”, disse.
“Pontal do Paraná deve decidir se quer ser praia ou porto”, disse Rasca.

Vice-campeões brasileiros de futebol
de cadeirantes são homenageados

Rasca disse que atletas são exemplo.

A equipe paranaense vice-campeã brasileira de futebol motorizado em cadeira
de rodas (power soccer) foi homenageada, por nossa iniciativa, na Assembleia
Legislativa do Paraná. “Nosso objetivo é o
de dar mais visibilidade ao esporte e angariar apoio para o Instituto Pontapé Inicial,
que coordena as atividades no estado”,
disse o deputado Rasca Rodrigues. Cerca
de dez paratletas do time receberam das

mãos dos deputados uma Menção Honrosa pelo resultado obtido na competição
nacional realizada em novembro do ano
passado no Rio de Janeiro.
O vice-presidente do Instituto e paratleta, Lucas Barbosa, explicou o que é
a modalidade aos deputados. “O power
soccer também é uma variação do futebol
convencional como o futevôlei, o futebol
de areia e o de salão”, disse Lucas.

Papel produzido a partir de manejo sustentável.

Foto: Denis Ferreira Netto

“Apresentei 65 projetos e muitos
deles viraram leis. Cada um
destes projetos de lei reflete o
que penso e como trabalho.
Se você quiser me conhecer
melhor leia mais sobre eles
no meu site:
www.rasca.com.br ”

www.rasca.com.br
rascarodrigues
@DeputadoRasca
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