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EDITORIAL

EDITORIAL
A revista que você acaba de receber é uma prestação de
contas dos seis anos do nosso trabalho dentro e fora da
Assembleia Legislativa do Paraná. Nossas leis, projetos
e demais ações estão reunidas, nesta revista, com foco
no que de mais relevante aconteceu neste segundo
mandato como deputado estadual do Paraná.
Ainda temos uma boa caminhada pela frente, mais dois
anos, e queremos assumir um novo e grande desafio:
vamos trabalhar e dedicar todo nosso empenho para
despoluir e revitalizar o nosso Rio Belém. Esperamos
contar com seu apoio e participação!
Para mim, ser deputado sempre foi ir além dos despachos
do gabinete. É criar leis, sim, mas mais importante que
isso, é estar ligado à realidade a ser transformada em
sua volta. Não tenho dúvidas, recuperar um rio, justifica
ser deputado.
Por isto, peço sua colaboração.
Abrace conosco este movimento.

RASCA RODRIGUES
Uma história de trabalho em defesa do Paraná
Deputado estadual pelo PV-PR, Rasca Rodrigues, 56 anos,
nasceu em Mandaguari e mora em Curitiba há 36 anos. Formado
em agronomia pela Universidade Federal do Paraná é servidor
público da Secretaria do Meio Ambiente do Paraná há 27 anos.
Rasca já exerceu mandatos como:
• diretor de Meio Ambiente da Prefeitura de Pinhais,
entre os anos de 2001 e 2002;
• presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná
(SENGE-PR), 2002 a 2003;
• presidente do Instituto Ambiental do Paraná (IAP),
entre 2003 e 2005;
• secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná,
entre 2006 e 2010;
• eleito deputado estadual pelo PV-PR, 2011 a 2014;
• reeleito deputado estadual pelo PV-PR, 2015 a 2018.

AÇÃO PARLAMENTAR
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PEC

Atualmente, estamos presentes em cinco Comissões Permanentes
e coordenamos duas Frentes Parlamentares:

Comissão de Orçamento

Comissão da Mulher

Comissão de Ecologia e Meio Ambiente

Comissão de Agricultura

Frente Parlamentar Ambientalista e da Agroecologia

Comissão dos Direitos Humanos

Frente Parlamentar em Defesa dos Animais

MEIO AMBIENTE
PARANÁ LIVRE DO FRACKING
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O estado do Paraná é o primeiro do país a criar
uma legislação estadual, Lei 18.947/2016, para
impedir o avanço da exploração do gás de xisto
pelo método do fraturamento hidráulico (o fracking). Com a Lei, todos os empreendimentos que
utilizem o fracking para extrair gás em território
paranaense estão proibidos, por dez anos, de receberem as licenças ambientais para tal atividade.
A suspensão é o caminho que encontramos
para ter mais segurança e conhecimento a respeito dos reais impactos ambientais, sociais e
econômicos provocados pelo fracking. Até o
momento, as experiências que conhecemos,
sobretudo na Argentina e nos Estados Unidos,
são que o fracking representa um desastre ambiental sem precedentes e que pode contaminar
nosso solo e nossos aquíferos (Guarani e Serra
Geral) de forma irreversível.
A Lei teve origem em diversas audiências públicas que organizamos na Alep, por movimentos
sociais em todo o estado e por uma comitiva parlamentar que formamos – junto dos deputados
Schiavinato (PP), Marcio Nunes (PSD) e Fernando
Scanavaca (PDT) – para conhecermos os impactos do fracking nas províncias de Neuquén e Rio
Negro, na Argentina.

Realizamos a 1ª audiência pública sobre
o tema no Paraná, em dezembro de 2013.

PEC do Fracking também
foi pioneira no país
Outra medida que construímos e aprovamos na Alep
foi a Proposta de Emenda
Constitucional nº 37/2016
(PEC do Fracking), que incluiu a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para futuras
construções de poços que
utilizem o método em território paranaense, com o ob-

jetivo de fechar ainda mais o
cerco ao fracking.
A autorização prévia constitucional já é prevista para
construções de hidrelétricas,
termoelétricas e usinas nucleares. “O Paraná foi o primeiro
estado a incluir explorações
com fracking neste rol de
obras de grande impacto ambiental”, explica Rasca.

Fomos à Argentina, em novembro de 2015, conhecer as
consequências do fracking no país vizinho.

Foto: Coesus

Lei suspende
o fracking
por 10 anos
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Fracking: um risco à nossa agricultura
O processo de fraturamento hidráulico é uma tecnologia
desenvolvida para extração de
gás de xisto em camadas ultraprofundas. Ela consiste na perfuração do solo, por meio de tubulação, por onde são injetados
de sete a 15 milhões de litros de
água e mais de 600 produtos
químicos (inclusive substâncias
cancerígenas). Grande quantidade de água é usada para explosão das rochas, e os produtos
químicos, para mantê-las abertas
para passagem do gás. Pesquisas relacionam o uso do fracking
às mudanças climáticas, favorecendo secas, enchentes, tufões

e terremotos. Além do prejuízo
ambiental, o prejuízo econômico
também é alto, uma vez que diversos países já não importam
alimentos produzidos em solo
contaminado pelo método.
No Paraná, a polêmica sobre o uso da tecnologia ganhou
força de diversos setores, após
a Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) leiloar, em 2013, 72 blocos para exploração de gás no
Brasil, sendo 16 no Paraná, atingindo 122 municípios do Oeste,
Sudoeste e Noroeste do estado,
notadamente as regiões onde a
produção agrícola é mais forte.

Tenho orgulho de ter iniciado na Assembleia Legislativa
este debate, em 2013, e hoje termos o apoio e envolvimento
de todos os parlamentares, que sabem que o fracking pode
ferir de morte nossa agricultura e nosso meio ambiente.

Foto: Coesus

Rasca RODRIGUES

122 municípios do Paraná
tiveram lotes de exploração
leiloados pela ANP.

Proibir o fracking
em definitivo
é o próximo passo

Campo de exploração na província de Rio Negro, deserto argentino.

A proibição definitiva de qualquer exploração de gás de xisto com o fracking é o
que prevê nosso projeto de lei 482/2015.
O projeto segue tramitando na Alep e sua
aprovação poderá dar mais tranquilidade
à população dos 122 municípios diretamente afetados pela exploração.
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Leis de nossa autoria garantem
destino correto para resíduos sólidos
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Entulhos devem ir para o lugar certo.
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Os órgãos públicos do Paraná - do
Legislativo, Executivo ou Judiciário –
passaram a utilizar com mais frequência o 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.

Tolerância zero às bitucas de
cigarro. Nossa Lei estabeleceu
parcerias entre o Poder Público e
a iniciativa privada para coleta, reciclagem e destinação correta das
bitucas de cigarro no Paraná. A lei
entrou em vigor em julho de 2012 e
já garantiu diversas parcerias, entre
as quais, da empresa Souza Cruz
com o Governo do Estado no sentido de criar campanhas de conscientização sobre o descarte das
bitucas. Diversos espaços públicos
também já adotaram o que a Lei sugere, instalando bituqueiras ecológicas do Programa Bituca Zero.
O ideal é que as pessoas parem
de fumar. Mas se fumam, que pelo
menos, possamos dar um destino
correta ao resíduo.
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Deputado Rasca defende proposta no plenário.

Em vigor desde setembro de
2012, esta Lei deu mais rigor na
destinação dos resíduos da construção civil (entulhos) ao cobrar a
comprovação do destino adequado, pelas empresas responsáveis,
como condição para que as obras
recebessem a emissão do certificado de conclusão (habite-se). Ou
seja, sem destinar corretamente os
entulhos remanescentes das obras,
elas ficam irregulares.
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Na Assembleia, o coletor de bitucas
está em vários lugares.

Quando você comprar um refrigerador,
um micro-ondas ou qualquer outro produto da chamada linha branca, lembre-se
que você não é obrigado a ficar com as
embalagens (plástico, papelão, isopor, etc)
que envolvem o produto. Pelo contrário, as
empresas de revenda é que são obrigadas
a recolherem as embalagens e darem a ela
uma destinação correta. O produto é seu,
a embalagem não. Cobre, é Lei.

MEIO AMBIENTE
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Qualidade do ar é monitorada em tempo real
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Medida vai combater a poluição.

A Lei 17.143/2012, de nossa autoria, serviu de base
para criação do monitoramento periódico e on-line 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 e os dados estão ao
alcance de qualquer cidadão no site do Instituto Ambiental do Paraná. (www.iap.pr.gov.br)

Lei garante obras públicas
sustentáveis no Paraná
O Paraná já era um dos estados mais avançados em construções de obras particulares
sustentáveis. Mas foi a partir
da nossa Lei 17.084/2012, que
o estado passou a se destacar também na promoção de
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obras públicas sustentáveis. A
Lei garante que obras públicas
estaduais terão aquecimento
por energia solar, sistema de
aproveitamento de água da
chuva e telhados ambientalmente corretos.

Entre os principais benefícios estão à redução
no consumo de energia elétrica, combate ao
desperdício de água tratada e redução do
aquecimento global. A gente percebe que os
municípios também estão adotando esta linha
de construções ecológicas, pois há ganhos
ambientais e econômicos.
Rasca RODRIGUES

Com o mesmo foco, de tornar construções públicas cada vez mais sustentáveis, apresentamos o projeto
616/2015, que cobra a instalação de
dispositivos hidráulicos para o controle
e a redução no consumo de águas nas
repartições públicas estaduais. Vasos
sanitários com volume de descarga reduzido, acesso restrito à torneiras externas aos prédios e válvulas automáticas são sugeridas pela proposta como
caminhos para combater o desperdício
de água.

Uso de cisternas para captação de água da chuva é
obrigatório em lava-rápidos e postos de combustíveis
Para estimularmos o uso
racional da água e também
proporcionar economia aos estabelecimentos como postos
de combustíveis e lava-rápidos,
criamos juntamente com o de-
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putado Gilberto Ribeiro (PRB),
a Lei 18.730/2016, que cobra
a instalação de cisterna para
captar água da chuva, que será
reutilizada nas atividades dos
estabelecimentos.

As cisternas são uma tecnologia popular
para reaproveitar água da chuva e oferecem
um custo-benefício ao negócio
e ao meio ambiente.
Rasca RODRIGUES
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Com contrapartida ambiental,
moradores da Ilha do Mel
já podem construir em alvenaria
Está em vigor, desde março de
2016, nossa Lei 18.715, que libera
moradores nativos da Ilha do Mel (na
baía de Paranaguá) a construírem
parte de suas casas e comércios em
alvenaria. A permissão é parcial, pois
vale apenas para o primeiro pavimento das edificações. Para ter o direito, os moradores devem também
separar seus resíduos líquidos em
duas fossas diferentes: uma do vaso
sanitário e outra para as demais áreas da propriedade.
Antes desta legislação, os nativos eram obrigados a erguer suas
casas apenas em madeira, que geralmente eram precárias, com vida
útil em torno de cinco anos. Segundo dados do Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), que administra a Ilha,
hoje moram cerca de mil pessoas na
Ilha do Mel, ocupando apenas 7% do
seu território.
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Proposta foi debatida com os moradores
durante reunião em dezembro de 2015.

Estamos garantindo o bem-estar e o conforto de quem
mora na Ilha. São eles que cuidam dela para que os turistas
possam passar suas férias. Ao mesmo tempo, estamos
cobrando que eles façam a separação dos resíduos líquidos,
que irá melhorar a qualidade das águas.
Rasca RODRIGUES

Lei criou programa Polícia Ambiental Mirim
e projeto vai criar programa Veterinário Mirim
Rasca participa de ação
do Força Verde Mirim em 2011.
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Com foco na educação ambiental das nossas crianças
e adolescentes, criamos a Lei
17.896/2013, que implantou no
Paraná o programa Força Verde
Mirim (Guardiões da Natureza).
A Força Verde Mirim é um
programa de governo, iniciado
em 2008, que com a nossa Lei
passa a ser permanente e uma

política de estado, independente
de qualquer governo.
Na mesma linha, apresentamos o projeto de Lei 656/2015,
que cria o programa Veterinário
Mirim, com o intuito de formar
crianças e adolescentes, a partir do 5ª ano, com temas como
guarda responsável, zoonoses,
adoção e bem-estar animal.

São propostas que objetivam a formação de uma
consciência ambiental nas crianças e jovens, que
certamente, contribuirão para sua formação cidadã.
Rasca RODRIGUES

MEIO AMBIENTE
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Comissão do Meio Ambiente garante
agenda ambiental no Legislativo
A partir do início de 2015, passamos a coordenar os trabalhos da Comissão Permanente de Ecologia e Meio Ambiente (CEMA) na
Assembleia Legislativa. De lá pra cá, a CEMA
realizou 13 reuniões, avaliou 33 proposições
legislativas de diversos deputados estaduais e
promoveu 14 eventos para discussão de temas
ambientais de interesse do Paraná.
As leis estaduais que colocaram o Paraná
na vanguarda contra o fraturamento hidráulico
(fracking), por exemplo, passaram pela CEMA.
A comissão realizou audiências públicas sobre
o tema e uma missão parlamentar foi enviada à
Argentina, em novembro de 2015, para conhecer os impactos ambientais, sociais e econômicos provocados pelo fracking no país vizinho.
Também foram aprovados pela CEMA os
projetos que originaram a Lei que proibiu a utilização de animais para experimentos e testes
de produtos cosméticos no Paraná e a Lei que
criou benefícios para incentivar o aproveitamento de energia elétrica produzida por microgeradores e minigeradores.

Reunião com os deputados que integram
a Comissão em maio de 2015.

Todas as iniciativas e projetos que tenham
reflexo positivo ou negativo ao meio ambiente do
nosso estado passam pela avaliação da nossa
comissão. Conservação dos recursos hídricos,
da nossa Mata Atlântica e do solo foram temas
constantes neste período de quase dois anos.
Rasca RODRIGUES
presidente da CEMA

Foto: Portalufpr

Novas regras de incentivo ao plantio e
utilização sustentável da Mata de Araucária

“Já tentamos salvar as araucárias pelo coração
e não deu. Tentamos salvar pela legislação e
também não deu. Portanto, esta nova proposta
tem que tentar salvar pelo bolso”,
afirmou Zanette.

Com o apoio de diversos
especialistas e pesquisadores da araucária – árvore
símbolo do Paraná – entre eles, o professor Flávio
Zanette, apresentamos o
projeto de lei 559/2015,
criando novos incentivos
ao plantio e a utilização
sustentável das florestas
de araucária em território
paranaense. Após a realização de audiências públicas
sobre o tema, concluímos
que o caminho para combater a extinção desta espécie é mostrar aos produtores que plantar araucária
é um bom negócio, em todos os sentidos. Não adian-

ta mais só proibir o corte, é
preciso estimular o plantio.
A principal linha do projeto é garantir a proteção das
matas de araucária em Áreas
de Proteção Permanente e
na Reserva Legal, mas também ir além destas áreas e
promover economicamente
o plantio de mais árvores nas
demais áreas das propriedades rurais em todo o estado.
O foco é permitir que quem
planta araucária em áreas
não obrigatórias, com averbação, possa utilizar economicamente sua madeira, o
pinhão e outros derivados,
como forma de incentivar o
permanente plantio.

ESPORTES DA NATUREZA

Lei transforma Curitiba
na “capital da canoagem”
e do “stand up paddle”

012

/2
17.048

Foto: Cauby Rossato
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Represa do Passaúna recebe torneios de stand up paddle e canoa havaiana.

A nossa Lei 17.048/2012, criada há cinco anos, que liberou o uso
de lagos, lagoas e represas públicas e privadas para a prática de
esportes aquáticos não poluentes,
continua impactando positivamente na promoção da canoagem
e “stand up paddle”. Desde o início
de 2015, a Equipe Permanente de
Canoagem Velocidade se transferiu de São Paulo para Curitiba,
que já é a sede da Confederação
Brasileira de Canoagem (CBCa) e

do Centro de Desenvolvimento da
Canoagem Brasileira, treinando no
Parque Náutico do Iguaçu.
Atualmente, a CBCa trabalha
para lançar um programa de detecção de talentos esportivos para canoagem focado em atletas da capital paranaense. Já na represa do
Parque Passaúna, em novembro
de 2016, foi inaugurado o centro
de esportes aquáticos “Passaúna
Paddle Club”, voltado à canoa havaiana e ao “stand up paddle”.

Sempre acreditamos que
a Lei traria benefícios
à qualidade das águas
destes locais e que sairiam
daqui os próximos campeões
olímpicos da modalidade.
Pois quem pratica esportes
aquáticos quer uma
água limpa.
Rasca RODRIGUES

Transporte de pranchas em ônibus
do Litoral é sucesso entre surfistas
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Ato da liberação oficial na Praça dos
Povos Árabes, em Paranaguá.

Há dois anos, quando passou a valer nossa Lei
17.596/2014, os surfistas paranaenses começaram
a transportar suas pranchas, de surfe e bodyboard,
em ônibus metropolitanos que operam no Litoral do
estado. Hoje, a prática já está incorporada ao dia a dia
dos surfistas, numa parceria que fizemos com a Associação de Surf de Paranaguá (Aspar) e as companhias Graciosa e Marumbi, na regulamentação da Lei.
A liberação era aguardada há quinze anos pelos atletas, que viam na proibição um empecilho na
formação de novos talentos para as modalidades.
“Houve uma elitização do surfe, basta ver que antes
tínhamos surfistas paranaenses entre os campeões
mundiais. A expectativa é que a Lei ajude nesta retomada”, afirma Rasca.

ESPORTES DA NATUREZA
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Lei cobra registro de profissionais
de educação física em academias
A responsabilidade com que os serviços são prestados à população em estabelecimentos que atuam
na área de atividades físicas – como academias e
clubes esportivos – passam pela identificação profissional de quem atender às pessoas. Criamos a Lei
17.699/2012, que obriga os estabelecimentos afixarem em local acessível um informe com nome, função
e o registro profissional junto ao Conselho Regional
de Educação Física da 9ª Região (CREF9/PR).
A Lei está em vigor desde outubro de 2012. Se
você frequenta academia ou clubes, cobre o registro
dos profissionais que ali atuam. Caso não informem,
denuncie!
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Rasca participa do “De Bike ao Trabalho”, em maio de 2015.
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Mais segurança para os usuários.

Leis promovem a
mobilidade urbana
sustentável
Nosso apoio aos meios
de transporte sustentáveis, como a bicicleta e o
skate, é permanente. Criamos a Lei 17.385/2012,
que oficializou o mês de
setembro como o “Mês das
Bicicletas” no Paraná e que
ampliou a agenda de deba-

tes e políticas públicas a
respeito do tema no estado. Já a Lei 18.485/2015,
criou a Semana do Skate
no Paraná, comemorada
anualmente na terceira semana de junho, como forma de reconhecer a prática
como meio de transporte.

Lei regulamenta corridas de rua
e montanhismo no Paraná
O calendário de corridas de rua e de montanha no Paraná foi ampliado após implantação da
nossa Lei 17.373/2012,
que estabeleceu as diretrizes gerais para facilitar
que entidades esportivas
ou afins pudessem organizar e realizar parcerias

para promover corridas
de rua e campeonatos
de montanhismo. A nova
legislação é, sem dúvidas,
um dos pilares do crescimento de maratonas e
torneios de escalada no
Paraná, pois desburocratizou o processo para a
realização destas provas.
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Paraná é um dos estados com maior
número de maratonas no país.

CAMPANHAS E AÇÕES

Chega de falar
em despoluir,
agora é hora de agir
Lançamos em 24 de novembro de 2016, Dia do
Rio, a campanha “Mais Vida no Rio Belém”, com o objetivo de dar início a um grande movimento em prol da
recuperação e revitalização dos 21 km do Rio Belém,
único rio 100% curitibano. Estivemos em vários trechos do rio conversando com a população, levando
informações sobre boas práticas. Percebemos que
os curitibanos não aceitam mais a situação lastimável em que o Rio Belém se encontra.
O foco da campanha “Mais Vida no Rio Belém” é
mobilizar principalmente a comunidade da Bacia do
Rio Belém, pessoas que moram ou trabalham nos 37
bairros que compõem a Bacia (cerca de 475 mil pessoas), para ações permanentes de revitalização do rio.
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Cartilha educativa é a primeira
ação da campanha
Ainda no Dia do Rio, realizamos uma blitz de educação ambiental, com entrega de 30 mil
cartilhas educativas, nos principais cruzamentos de rua, em
residências e comércios que estão situados na Bacia do Belém.
Intitulada “Vamos dar vida
ao Rio Belém?”, a cartilha oferece de forma objetiva e didática informações gerais sobre

a Bacia Hidrográfica do Rio
Belém; seu trajeto completo,
da sua nascente – no bairro Cachoeira até sua foz no
Rio Iguaçu – e seus principais
afluentes; a situação atual de
poluição do Belém; os principais motivos da poluição e o
porquê do rio estar assim, além
do que deve ser feito para reverter esta situação.

Queremos que as pessoas se vejam como
parte da Bacia do Rio Belém e percebam
que pertencem a ela. Todos têm um rio ou
córrego que passa perto de onde moram ou
trabalham. Melhorando este pequeno rio,
elas irão ajudar o Belém inteiro.
Rasca RODRIGUES

A cartilha está disponível na internet no link: www.rasca.com.br/mandato

Belém

CAMPANHAS E AÇÕES
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São as pessoas que, de fato,
poderão mudar a qualidade ambiental,
social e econômica do rio.
Já percebemos que elas querem um
outro Rio Belém, esperam apenas uma
iniciativa, uma oportunidade. É o que
estamos fazendo com a campanha.
Rasca RODRIGUES

Seja parceiro da campanha
A campanha “Mais Vida
no Rio Belém”, além de
contar com o apoio da população em geral, já conquistou várias parcerias
com cicloativistas, universidades, escolas públicas
e privadas, movimentos
populares, entidades religiosas, etc. Atividades
com foco na conscientização ambiental já foram
feitas como resultado da
campanha, entre elas, a

Atividades envolvem toda a
assessoria do mandato e colaboradores.

parceria que uniu a Arquidiocese de Curitiba e o
Movimento Ecumênico de
Curitiba (MOVEC), que realizaram uma celebração
em mais de 100 paróquias
tratando sobre o tema do
saneamento básico e importância dos rios limpos.
Uma cartilha sobre saneamento básico foi entregue
aos fiéis como forma de
sensibilizar essa comunidade sobre a questão.

Diversas ações e atividades estão sendo organizadas
para o ano de 2017 para darmos mais visibilidade ao Rio
Belém. Se você também acha importante termos um Rio
Belém limpo e quer nos ajudar nesta caminhada acesse o
grupo da campanha no Facebook, buscando por “+Vida no
Rio Belém” ou pelo e-mail maisvidanoriobelem@gmail.com

SAÚDE
INICIATIVA PIONEIRA

Alimentos gordurosos e industrializados
poderão ter rótulos que alertam sobre
riscos à saúde
Incluir informações mais
didáticas nos rótulos de produtos industrializados pode
contribuir para a redução nos
índices de obesidade no Paraná. Com este objetivo, apresentamos o PL 470/2016, que
prevê uma rotulagem diferenciada para alimentos gordurosos e processados, além de
criar mecanismos de incentivo
fiscal para alimentos saudáveis no estado.

Na prática, nosso projeto garante que os rótulos dos alimentos apresentem ao consumidor
um selo colorido para identificar se o produto é benéfico ou
oferece riscos à saúde. Serão
quatro selos: Dourado (que indica um alimento saudável), verde
(indica um alimento próximo do
saudável), amarelo (alertando
que há riscos no alimento) e
vermelho (fazendo a contraindicação do alimento).

O que temos hoje são tabelas com
muitas informações, mas nenhuma delas traz
para o consumidor o total entendimento se
determinado produto é bom ou ruim para sua
saúde. Os selos podem traduzir essa informação
e facilitar escolhas conscientes.
Rasca RODRIGUES

Drº Caetano Marchesini
foi o mentor da proposta,
após coordenar
estudo acadêmico
sobre o tema.

Especialistas defendem a proposta
como forma de combate à obesidade
A mudança de comportamento
dos consumidores foi tema de um
estudo inédito no Brasil, desenvolvido pela Universidade Federal
do Paraná e Universidade Positivo,
que apontou que 89% dos consumidores, ao se depararem com um
selo vermelho alertando os riscos
à saúde de determinado alimento,
mudaram suas escolhas de compra
no supermercado.
Este estudo é base do nosso projeto que conta também com o apoio
da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica (SBCBM).

Segundo o médico e presidente da
SBCBM, Drº Caetano Marchesini, a
adoção dos selos aliado aos incentivos fiscais para alimentos saudáveis
são armas importantes no combate
à obesidade no Paraná e no Brasil.
“Atualmente o Brasil é o 5º país
do mundo em obesidade e o Paraná
encontra-se na 9ª posição. Entre os
anos de 2003 e 2013 houve um aumento de 588,28% nas hospitalizações por obesidade no Paraná. Já as
mortes por obesidade aumentaram
229,4%, neste período”, alertou Drº
Marchesini em palestra na Alep.

SAÚDE
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Semana da
Nutrição Infantil
Também com foco no tema da alimentação
saudável, criamos a Lei 18.944/2016 que instituiu nas escolas paranaenses a Semana Estadual de Nutrição e Alimentação Saudável, que será
promovida anualmente sempre na semana do dia
16 de outubro. Entendemos que a escola é um
espaço propício para desenvolver nas crianças
valores e hábitos saudáveis.
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Lei garante água sem
compostos cancerígenos
Há quatro anos a água que sai
da sua torneira não é mais a mesma. A Lei 17.278/2012, de nossa
autoria, reduziu na água tratada
com cloro os compostos químicos
trialometanos e ácidos haloacéticos, com o objetivo de acabar com
o risco que as substâncias podem

causar à saúde das pessoas.
Uma tese de doutorado desenvolvida na Universidade Estadual
de Maringá (UEM) comprova que
existe uma forte relação entre a incidência de câncer de bexiga, cólon
e reto com a ingestão destes compostos químicos.

Detecção de Escoliose nas escolas
A má postura das nossas crianças e adolescentes, que estão nas
escolas públicas estaduais, é uma
preocupação que temos já que a
escoliose (deformidade da coluna
vertebral) atinge mais de 3% da população e o diagnóstico precoce é

fundamental para revertermos esta
situação. Na Alep, tramita nosso projeto 373/2016, em parceria com os
deputados Dr. Batista e Tercílio Turini,
para criarmos um Programa de Detecção Precoce da Escoliose para os
alunos da rede estadual de ensino.

Testes de inclinação, testes ergonômicos, triagem
com especialistas e orientações aos professores
sobre os problemas da má postura são alguns dos
objetivos do projeto, que também prevê convênios
entre o Governo do Estado com instituições
especializadas e universidades para dar um apoio
mais qualificado dentro das escolas.
Rasca RODRIGUES

PROTEÇÃO ANIMAL

Paraná proíbe criação de animais
para extração de peles
A criação de animais com a finalidade exclusiva de extração das suas peles está proibida em território paranaense, após criarmos a Lei 18.714/2016,
em vigor desde fevereiro de 2016. A
proibição foi o caminho que encontramos para acabar com essa prática
de extrema crueldade com chinchilas,
coelhos, esquilos e outros animais, que
eram submetidos a uma verdadeira
tortura na criação, na retirada de peles
e no abate com métodos como a eletrocussão sem anestésicos.

O Paraná que é o segundo estado
a dar um fim a este crime – São Paulo já proibiu em 2014 – era o segundo
maior abatedor de chinchilas para extração de peles, responsável por 20%
da produção nacional. Estima-se que
para se ter um pequeno casado de
peles são necessárias 50 chinchilas.
Vale lembrar que quem descumprir a
nova legislação está sujeito a multa
de quase R$ 4 mil por animal e, em
caso de reincidência, a cassação do
registro de criador.

A escolha que fizemos foi entre o direito à vida
e o bem-estar animal com a vaidade da indústria
têxtil. Provamos aos deputados e a sociedade que há
alternativas, como as peles sintéticas, e também que
não há prejuízo econômico na medida.
Rasca RODRIGUES
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OS ANIMAIS EM NÚMEROS
Para fazer um casaco de peles de
comprimento médio matam-se:
Arminhos
Chinchilas
Martas-zibelinas
Martas canadianas
Ratos almiscarados
Sariguéias
Coelhos
Guaxinins
Texugos
Lontras
Raposas douradas
Linces
Castores

125
100
70
50
30
30
30
27
17
14
11
11
9

Pet Shops aderem à Lei da transparência
nos serviços de tosa e banho
Os pets shops paranaenses, desde janeiro
de 2016, são obrigados a
oferecer aos seus clientes
a gravação e a transparência no local dos serviços de banho e tosa de
cães e gatos. Os estabelecimentos tiveram, de
acordo com a nossa Lei
17.949/2014, dois anos
para fazer a adaptação e
começar a filmar, armazenar e fornecer aos clientes que solicitassem a
gravação como forma de
combater as frequentes
denúncias de maus tratos

nesses ambientes.
Vista com ceticismo
no início pelos proprietários dos pets, a nova regra
ganhou adesão e apoio da
maioria dos estabelecimentos. Segundo levantamento que fizemos com
pet shops de Curitiba, em
janeiro de 2016, mais de
70% dos estabelecimentos já ofereciam a gravação dos serviços, e quase
100% já permitiam a visualização por meio de vidros
transparentes aos clientes
que queriam acompanhar
os serviços nos locais.

A Lei é bastante significativa, pois há
benefícios tanto para o proprietário dos pet
shops quanto para os clientes. Mostramos
aos proprietários que esta adaptação
é simples e que oferece um diferencial,
confiança e segurança nos serviços.
Rasca RODRIGUES
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“Foie gras”
com os dias
contados
no Paraná
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O Paraná pode ser o primeiro estado do Brasil a
proibir a produção e o comércio do foie gras, uma iguaria
da culinária francesa, com o avanço do nosso projeto de
lei 141/2015. O foie gras é um patê de fígado de ganso
ou de pato obtido por meio do “gavage”, um polêmico
método de superalimentação forçada das aves, que é
proibido em dezenas de países por ser extremamente
cruel aos animais.
No “gavage”, as aves são forçadas a se alimentar
durante 17 dias seguidos, utilizando um funil de mais de 40
centímetros, que leva gorduras e cereais até o estômago
das aves. Esse processo faz com que o fígado das aves
aumente em média sete vezes em relação ao seu tamanho
normal, deformando seus corpos, sendo que muitas aves
não aguentam e morrem durante o tratamento.

As aves não se mexem, tem o
aparelho respiratório afetado pela
introdução do cano. É uma técnica
que oferece extremo sofrimento
aos animais, que atende ao paladar
de uma ínfima parcela abastada
da população.
Rasca RODRIGUES

Reconhecimento aos protetores de animais
Também criamos a Lei 18.285/2014, que
inclui no Calendário Oficial de Eventos do Paraná o Dia Estadual dos (as) Protetores (as)
de Animais, a ser comemorado anualmente
em 4 de outubro (Dia Mundial dos Animais).

Quem dedica tempo e amor
aos animais abandonados
merece todo o respeito da
sociedade. Por isso
apresentamos o projeto, que é
uma pequena homenagem em
reconhecimento ao esforço
dos nossos protetores e
protetoras pelo trabalho em
favor dos animais.
Rasca RODRIGUES

Protetores tem presença constante em votações na Alep
quando há projetos em defesa dos animais .
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Criação do “Selo Protetora Legal”
Tramita na Alep outro projeto de lei de nossa autoria (PL
843/2015), que cria o Selo Protetora Legal no Paraná, visando assegurar mais credibilidade e reconhecimento ao trabalho realizado
por entidades e pessoas pela causa animal. Para conquistar o selo,
os responsáveis pelas entidades deverão comprovar itens como:
registro do estatuto da entidade em cartório; prestação de contas
mensais; rede de voluntários com trabalho em prol da causa; um
canal oficial de comunicação, entre outros.
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Proibir a retirada de penas de aves vivas
Tão absurda quanto à extração de peles é, com certeza, a
retirada de penas e plumas de
aves vivas para confecção de
travesseiros e roupas de cama.
Apresentamos na Alep, o projeto
384/2015, para proibir que criadores retirem penas de galinhas,
gansos, patos e avestruzes, com
os animais ainda vivos para fins
de manufatura individual, comercial e industrial no Paraná.
Atualmente, o que vemos

é uma prática indiscriminada
do método “ripping”, no qual as
aves são levantadas pelo pescoço, têm as pernas amarradas
e são depenadas vivas. O “ripping” traz dor, sofrimento e é o
responsável, segundo estudos,
pela redução drástica na expectativa de vida das aves. Um ganso livre, por exemplo, vive em
torno 12 anos; já a média dos
gansos que passam pelo método “ripping” é de quatro anos.

Mais uma vez o que temos é a opção pelo mais
cômodo e lucrativo em detrimento do bem-estar
animal. É possível conciliar, e vamos lutar para
que estes animais não sofram para nós termos
mais conforto na hora de dormir.
Rasca RODRIGUES

Banir o uso de animais como aparato
policial em manifestações
O uso de animais como aparato
de segurança em manifestações públicas, após o lamentável episódio do
dia 29 de abril, ficou insustentável.
Dias depois do episódio, apresentamos na Alep o projeto 333/2015,
acabando com este dispositivo especificamente em manifestações
públicas de cunho político, sindical,
social, corporativo e econômico em
território paranaense.
O banimento é apoiado por diversos setores, entre os quais, especialistas da área de segurança e de
comportamento animal. Numa grande audiência pública, que realizamos
em agosto de 2015, para discutir o
tema, inclusive com o Canil da Polícia Militar do Paraná, o ex-secretário
Nacional de Segurança Pública e um
dos mais renomados especialistas
na área, José Vicente da Silva Filho,
defendeu o projeto.

Eu não recomendo o uso de animais em manifestações
de rua, pois este tipo de ambiente estressa os animais e
faz com que o próprio tratador perca o controle sobre ele.
Em São Paulo não se usa animais há vinte anos. Lá, são
realizadas, em média, três manifestações de rua por dia
e não se percebe a necessidade do emprego deste
aparato nas operações.
ex-secretário José Vicente da Silva Filho
Deputado Rasca e o cinegrafista Luiz Carlos Jesus
foram vítimas do emprego equivocado de animais.

PROTEÇÃO ANIMAL
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Novo Código de Proteção Animal
é construído junto com entidades
e Governo do Estado

Coordenação do Fórum em Defesa dos
Direitos dos Animais de Curitiba (FDDA)
é uma das entidades que ajudam na
construção do código.

O Código prevê
A proibição de caça predatória ou
esportiva;
A proibição da venda ambulante
de animais;
A proibição da venda ou doação de
animais para menores de 18 anos;
A proibição do uso da tração
animal em municípios com mais
de 80 mil habitantes;
A proibição de lutas entre
animais, touradas, vaquejadas e
espetáculos circenses;
Acabar com experimentos
científicos com animais cujos
resultados já são conhecidos;

Com o envolvimento direto de
entidades de proteção aos animais
e de protetoras independentes estamos finalizando uma nova proposta de Código Estadual de Proteção
aos Animais, que será encaminhada
ao Governo do Estado para que eles
apresentem na Assembleia Legislativa. Nosso mandato vem construindo este novo marco de proteção aos
animais desde 2011. Neste período,
apresentamos dois projetos do novo
Código, que servem como base para
criarmos mais esta legislação.
O novo código reunirá normas e
condutas que deverão ser seguidas
em relação a animais silvestres, domésticos, testes laboratoriais com
animais, uso agropecuário de animais, educação ambiental e combate aos maus-tratos em todo Paraná.

Tração Animal: Além de sofrerem abusos
e maus tratos, animais correm riscos em meio
ao trânsito das grandes cidades.
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Cães-guia e de pequeno porte poderão ser
transportados em ônibus intermunicipais
É o que prevê nosso projeto 422/2016, o mais recente em defesa dos animais, como forma de reparar uma desigualdade social e de inclusão. Queremos
que os tutores de animais possam se locomover com
seus cães e gatos nesta modalidade de transporte.
Para tanto, os animais devem estar em dia com a vacinação, devidamente higienizados e possuir no máximo 10 quilos.
Em relação aos cães-guia não há limite de peso,
sendo permitido pela proposta um animal por viagem.

Projeto pretende proibir caução em clínicas veterinárias
Os hospitais e clínicas veterinárias do Paraná poderão
ser proibidos de cobrar caução,
de qualquer natureza (cheques,
promissórias, etc), como pré-requisito para o atendimento e internamento de animais em situação de urgência e emergência.
A proibição está prevista no projeto 758/2015, que apresentamos na Alep, nos mesmos moldes da Lei Federal 12.653/2012,
que já assegura este direito aos
seres humanos.

A ideia é garantir o
direito à vida dos
animais, ainda que seus
tutores não possam
pagar antecipadamente
o atendimento. Isto
lamentavelmente
acontece. Precisamos
inverter esta lógica.
Rasca RODRIGUES

TRANSPARÊNCIA
Destinos de imóveis públicos deverão
constar nos portais de transparência
É muito comum nas Câmaras Municipais e mesmo na Assembleia Legislativa do Paraná,
projetos que pedem a doação,
cessão, empréstimo ou permuta de imóveis para entidades públicas e privadas. No entanto, o que não é comum é a
transparência das informações
sobre o destino destes imóveis
e acompanhamento para ver
se o uso por estas entidades
estão em conformidade com o

interesse público.
Com este objetivo protocolamos na Alep o projeto de lei
601/2015, que obriga as prefeituras e o Governo do Estado
a publicarem nos seus respectivos portais de transparência
informações sobre a situação
destes imóveis públicos. Data
de doação, entidade beneficiada, motivo e o valor dos imóveis deverão ser divulgados de
acordo com o projeto.

A população geralmente cobra
que os agentes públicos divulguem
salários dos servidores, licitações
e etc. Mas não se cobra, na mesma
intensidade, a publicação sobre os
imóveis públicos, que muitas vezes,
valem mais do que salários
e licitações.
Rasca RODRIGUES

AGRICULTURA

Lei garante comércio
e trânsito da poncã
com folhas e ramos
para outros estados
Uma grande injustiça com os
produtores de cítricos do Paraná, especialmente dos municípios da região do Vale da Ribeira,
foi reparado com a criação da
Lei 18.708/2016, de nossa autoria em parceria com o deputado Alexandre Curi (PMDB), que
autorizou a comercialização e o
trânsito da fruta poncã – com
folhas e ramos – para outros estados brasileiros.
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Antes da nossa Lei, os produtores paranaenses estavam impedidos de vender seus produtos
para fora do Paraná em função de
uma norma de 2009, do Ministério da Agricultura. Neste período,
apenas os municípios de Cerro
Azul e Doutor Ulisses, eram responsáveis por 50% da produção
nacional de poncã. De lá pra cá,
houve uma queda de 70% na produção de poncã no estado.

Rasca defende Lei
durante votação em plenário.

Nossa intenção é
resgatar a força da produção
de cítricos do Paraná e colocar
nossos agricultores em iguais
condições com os agricultores
de outros estados. A folha e
o ramo também oferecem ao
produto maior durabilidade
e conservação.
Rasca RODRIGUES

Apoio à produção de abelhas sociais nativas

Estima-se que existam 35 espécies de
abelhas nativas no Paraná.

Como forma de promover a
criação, o manejo e o comércio de
abelhas sociais nativas sem ferrão
no Paraná – atividade conhecida como meliponicultura – apresentamos na Alep o projeto de lei
225/2016. Nosso objetivo, além
de criar um marco regulatório para
a atividade, é incentivar que os
apicultores paranaenses possam
adotar a meliponicultura e combater o risco de extinção de várias
espécies de abelhas nativas.
O projeto prevê que o Instituto
Ambiental do Paraná (IAP) faça a

regularização dos meliponicultores e realize um cadastro estadual
para traçar um perfil da situação da
atividade no Paraná. Os pequenos
meliponicultores (até 100 comeias)
e agricultores familiares, pela proposta, estarão isentos das taxas
do IAP para a regularização.
A criação de um selo de certificação para identificar e distinguir
os produtos desta cadeia produtiva
e a cobrança para que produtores
com mais de 50 comeias utilizem
mais de três espécies nativas também estão previstos no projeto.

Produtores poderão ser indenizados por
danos causados por animais silvestres
Continua tramitando na Alep, o projeto
de lei 219/2016, com o intuito de compensar financeiramente os produtores rurais
paranaenses por danos causados por animais silvestres em suas atividades agro-

pecuárias. Esta medida é uma forma de
assegurar o direito de quem produz, mas,
sobretudo, proteger as espécies de animais silvestres, entre os quais a onça-pintada, que hoje se encontram em extinção.

EDUCAÇÃO

Em defesa da educação pública,
gratuita e de qualidade
Votação contra mudanças no Plano de Carreira
dos servidores foram marcadas
por protestos e ocupação da Alep.

Sempre que nosso mandato
teve que se posicionar em relação
a propostas contrárias à educação
pública, aos professores e funcionários de escola, não tivemos dúvidas, fomos contra. Foi assim em
fevereiro de 2015, quando uma proposta do Governo pretendia retirar
uma série de direitos conquistados
pelos servidores (quinquênio, anuênio, auxílio transporte, entre outros),
e em abril de 2015, quando se votou
mudanças no sistema previdenciário dos servidores.

Minha origem é a
escola pública. Portanto,
meu apoio à educação
e aos profissionais
é automático, é uma
posição consciente
e inegociável.
Rasca RODRIGUES

No dia 12 de fevereiro, a Alep foi ocupada
e o projeto foi retirado de pauta.

EDUACAÇÃO

23

O dia 29 de abril entrou para história como um dia triste e de luto para
a educação do Paraná. Apesar de termos lutado contra as mudanças
na previdência dos servidores, a proposta foi aprovada sob uma
verdadeira batalha campal no Centro Cívico.
Uma operação policial desastrosa feriu 213 servidores,
o cinegrafista Luiz Carlos Jesus e o deputado Rasca.

Colação de grau gratuita para todos
os formandos no Paraná
Por um fim na desigualdade de
tratamento entre universitários no
momento da colação de grau, é o que
pretendemos ao apresentar o projeto
de lei 207/2016, que tramita na Alep.
O projeto obriga instituições de ensino superior, públicas e privadas, a
oferecerem gratuitamente a cerimônia de colação de grau a todos os estudantes devidamente qualificados
ao título.
Hoje, é prática corriqueira nas instituições a formação de comissões e a
escolha de uma empresa responsável
pela organização das colações de grau,
que vende caro o serviço aos universitários desde o início dos curso. O valor
é rateado entre os estudantes que podem pagar, já aqueles que não podem,
são obrigados a participar de uma cerimonia em separado dos colegas, numa
data muito à frente da finalização do
curso e sem a confraternização familiar que a ocasião merece.

A colação de grau é um dos momentos mais
importantes na vida de qualquer pessoa. Tirar este
direito dos universitários, transformando a colação numa
mercadoria, é uma prática humilhante e de discriminação
social. Hoje, muitos formandos são oriundos de
programas sociais, como o ProUni, e tem o mesmo
direitos dos demais.
Rasca RODRIGUES

www.rasca.com.br
rascarodrigues
@DeputadoRasca
41 99973-1129

Parque Estadual do Guartelá,
localizado no município de Tibagi/PR.
Foto: Denis Ferreira Netto
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