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• EDITORIAL •

Uma Só Araucária!

D
esde que, em 2018, O 
Popular do Paraná pas-
sou por uma mudança 

societária, um dos desafios da 
nova direção tem sido, além 
de levar informação útil para 
o dia a dia dos moradores de 
Araucária e aqueles que, de 
alguma forma, vivenciam o 
que acontece na Cidade Sím-
bolo do Paraná, fazer do prin-
cipal veículo de comunicação 
do Município uma ferramenta 
de ações que estimulem o de-
senvolvimento local nos mais 
diversos segmentos.

Esse objetivo se tornou 
uma obsessão saudável de 
nossa equipe e foi com esse 
Norte que concebemos o Fó-
rum Araucária, que terá sua 
primeira edição nos dias 15 
e 16 de agosto deste ano. O 
evento é uma oportunidade in-
dispensável para aqueles que 
já sabem da pujança econô-
mica de nosso polo industrial, 
para aqueles que só imaginam 
sua força e para os que se-
quer ligam para isso, mas não 
fecham seus olhos para obten-
ção de bom conhecimento.

O Fórum Araucária surgiu 
justamente dessa aparente 
desconexão de muitos se-
tores da sociedade arauca-
riense com o setor industrial, 
válvula propulsora da arreca-
dação bilionária que permite 
ao Município manter-se em 
pé. Historicamente, infeliz-
mente, sempre tivemos um 
distanciamento entre aqueles 
que residem em nosso, diga-
mos assim, perímetro urbano 
e área rural das indústrias que 
estão em nossa CIAR. Agora, 
é preciso, urgentemente aca-
bar com isso.

Temos que fazer com que 
as pessoas, instituições, in-

dústrias, comércio, autorida-
des e todo ser vivo que aqui 
(ou daqui) vive entenda que 
não existe a Araucária dos 
colonos, a Araucária dos polí-
ticos, a Araucária dos bairros, 
a Araucária das indústrias, a 
Araucária dos servidores pú-
blicos e assim por diante. É 
preciso que todos nós com-
preendamos que existe Uma 
Só Araucária. Forte! Desenvol-
vida! Solidária! Humana! Este 
é, desde já, o objetivo do Fó-
rum Araucária! Então, vamos 
lá! Participe. As inscrições po-
dem ser feitas em nosso site: 
www.opopularpr.com.br!

Boa leitura! 

A educação infantil continua sofrendo 
com o descaso da Prefeitura de Araucária. O 
último absurdo cometido pela gestão His-
sam foi realocar parte das crianças do CMEI 
Torres, que entraria em reforma, no CMEI 
Gralha Azul, uma unidade completamente 
comprometida, que oferece riscos para os 
ocupantes e que já havia sido desativada.

O CMEI Gralha Azul só recebia alunos 
em algumas salas até ser completamente 
interditado há algum tempo. Isso porque 
a estrutura muito antiga estava compro-
metida, o teto deteriorado é um perigo 
para alunos e trabalhadores e, além disso, o 
matagal no entorno da unidade também 
oferecia riscos devido ao acúmulo de en-
tulhos e o aparecimento de insetos e ani-
mais peçonhentos.

Enquanto o CMEI Gralha Azul precisava 
ser interditado, o CMEI Torres necessitava 
de uma reforma para melhor atender as 
crianças e as educadoras infantis da uni-
dade. Mas, para viabilizar essa reforma, a 
Prefeitura remanejou os alunos para três 
unidades diferentes: o CMEI Cachoeira, o 

CMEI Gilca e o CMEI Gralha Azul, este últi-
mo impróprio para funcionamento.

Para além de colocar crianças de berçário 
e maternal em risco ocupando uma unida-
de que já havia sido desativada, ao fazer 
esse remanejamento, o governo também 
não considerou a difi culdade extra que os 
pais enfrentariam com o transporte dos fi -
lhos para unidades mais distantes. 

Mas isso aparece no discurso da adminis-
tração? Claro que não! A propaganda do 
prefeito fi ca em torno da inauguração de 
novas unidades e da expansão da rede. É 
importante ressaltar que, ao mesmo tempo 
em que alunos ocupavam um espaço sem 
condições de recebe-los, a administração 
municipal tinha à disposição salas vazias 
no CMEI Esperança, inaugurado há cerca 
de duas semanas. 

Esse é o descaso da Prefeitura com as fi -
lhas e fi lhos dos trabalhadores de Araucá-
ria. Por isso, mães, pais e trabalhadores do 
município precisam estar juntos na luta 
por melhorias nos serviços públicos. Essa 
luta é de todos nós! 

 ●                    ●SIFAR

Descaso da Prefeitura expõe 
crianças a riscos

Estabelecer uma ponte entre 
o Poder Legislativo paranaense 
e a classe artística e da produ-
ção cultural, incluindo gestores 
e autoridades, para avançar na 
formulação das políticas públicas 
voltadas para a cultura, arque-
ologia, artes e preservação do 
patrimônio. Este tem sido o foco 
do trabalho da Comissão de Cul-
tura, da Assembleia Legislativa, 
da qual sou presidente e tenho 
tratado como prioridade neste 
mandato.

Nosso trabalho foi conden-
sado no relatório semestral en-
tregue à mesa diretora da Casa. 
Realizamos atividades legislati-
vas e políticas. No primeiro caso, 
analisamos e votamos seis pro-
jetos de Lei apresentados pelos 
deputados. As ações políticas 
aconteceram em várias frentes, 
como a realização de uma audi-
ência pública, reuniões com au-
toridades e ações junto aos ges-
tores municipais de cultura.

Nossa primeira reunião, em 
19 de março, foi destinada a uma 
importante conferência entre a 
Comissão e o secretário de Co-
municação Social e de Cultura, 
Hudson José, que explanou pla-
nos, orientações e propostas do 
governo. O secretário discorreu 
sobre a descentralização das 
ações da atual Superintendên-
cia de Cultura e dos recursos do 
Programa Estadual de Fomento 
e Incentivo à Cultura (PROFICE).

Na ocasião, acertamos a rea-
lização da Audiência Pública que 
aconteceu no dia 24 de abril, no 
Plenarinho da Assembleia, e con-
tou com uma plateia quantitativa 

As atividades da 
Comissão de Cultura

e qualitativamente significativa. 
Manifestações reivindicatórias, 
proposições legislativas e ações 
parlamentares foram expostas, 
anotadas e distribuídas para os 
devidos encaminhamentos. O 
evento obteve grande repercus-
são.

A Comissão de Cultura tem 
acompanhado o trabalho dos 
gestores municipais por meio dos 
Fóruns de Gestores Municipais 
de Cultura da RMC e também do 
G7, que reúne secretários e pre-
sidentes de Fundações Culturais 
dos sete maiores municípios do 
interior. Participamos também das 
atividades da Superintendência 
de Cultura, como a 8ª Audiência 
Pública sobre o Plano Estadual da 
Cultura.

Esse evento encerrou em 
Curitiba o ciclo de debates que 
percorreu o interior do Paraná 
nos últimos meses, capitaneado 
pela superintendente de Cultu-
ra, Luciana Casagrande Pereira. 
Como presidente da Comissão, 
apresentei uma Emenda Aditiva 
à Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) solicitando aumento dos 
recursos para projetos e progra-
mas da área.

Fazem parte da Comissão os 
deputados Tadeu Veneri, vice-
-presidente, Galo, Boca Aberta Jr, 
Rodrigo Estacho, Goura e Mabel 
Canto. É no sentido de ampliar 
e aprofundar as estratégias de 
aproximação desta Comissão 
com a classe artística e da produ-
ção cultural que vamos continuar 
trabalhando e nos empenhando. 
Você pode consultar a íntegra do 
relatório no site abaixo.

DELEGADO RUBENS 
RECALCATTI
Deputado Estadual


