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JORNAL DO

COM  O
 PE NA 
ESTRADA

Pé na Estrada vai 
percorrer todo o 
Paraná

AGORA É 
CIDADANIA23

Rubens Bueno reforça 
que aprovação da 
reforma é crucial para 
o país



O “Pé Na Estrada” terá sua nona edição em 2019. 
A partir de agosto, a equipe do projeto irá 
percorrer todas as regiões do estado. Esta que é 
a primeira vez do programa com o novo nome 
do partido, CIDADANIA23, deve durar até 
outubro. 

 “O projeto tradicional na história da sigla no 
Paraná vem sendo realizado em todos os anos 
ímpares e desta vez antecederá as eleições 
municipais.

Agora é Cidadania23 
Foi durante o Congresso Extraordinário, por ampla maioria, 
que a decisão de adotar o nome Cidadania23 aconteceu. 
Após a votação, o presidente nacional, Roberto Freire, 
destacou que o partido continuará sendo defensor da 
liberdade e dos povos. O Cidadania23 conta hoje com uma 
bancada de oito deputados federais e três senadores.

Já a nova logomarca foi escolhida após votação, onde cada 
Diretório Estadual teve direito a um voto. No estado do 
Paraná, a decisão veio após os mais de 350 dirigentes, entre 
eles, mandatários, presidentes municipais, coordenadores e 
membros da Executiva Estadual, que representaram todos 
os �liados, escolherem pela a opção “árvore”, com 81% dos 
votos.

Presidente estadual do Cidadania23, o deputado 
federal Rubens Bueno destacou o objetivo do 
projeto.”

“Além de divulgar a mudança do nome do 
partido, sua nova logo e outras diretrizes, 
queremos motivar nossos militantes para as 
próximas eleições, discutir a conjuntura política 
e viabilizar o partido, bem como a sua 
reestruturação, em todo o Paraná”, destacou 
Bueno.

Pé na Estrada vai percorrer 
todo o Paraná
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O deputado estadual Douglas Fabricio assumiu o seu 
4º mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. Na 
Casa lidera a bancada do Cidadania23 e preside a 
Comissão do Esporte. Vale mencionar que antes de 
reassumir como deputado, foi Secretário de Estado de 
Esporte e Turismo. Nesta legislatura apresentou 
importantes projetos como tornar lei o programa 
estadual do Governo que concede bolsas para atletas 
de rendimento e escolar. Enquanto secretário 
regulamentou a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. 
Como deputado, Douglas Fabrício trabalha com 
prefeitos e lideranças em busca de melhorias para os 
municípios.

O Cidadania 23 ganhou notável força política neste 
primeiro semestre de 2019. Sinto-me feliz e com 
energia renovada por ter dado a minha contribuição 
com meu mandato de deputada estadual para as 
grandes conquistas que alcançamos. A mais recente 
foi minha nomeação como Procuradora da Mulher 
da Assembleia Legislativa do Paraná, além das leis de 
nossa autoria já sancionadas pelo Governo do 
Paraná. Nosso trabalho tem gerado recursos e obras 
públicas para os municípios. Vamos continuar 
fazendo o que está tendo bons resultados.

As universidades estaduais são um dos maiores 
patrimônios do Paraná e precisam ser valorizadas 
porque contribuem com o desenvolvimento regional, 
formam jovens com mais perspectivas pro�ssionais e 
atendem a população com serviços de qualidade 
principalmente na área de saúde. O deputado 
estadual Tercilio Turini defende uma ação conjunta do 
Governo do Estado, dirigentes das instituições, 
comunidade universitária e sociedade organizada, 
para garantir o fortalecimento da UEL, UEM, Unioeste, 
UEPG, UENP, Unicentro e Unespar.

Douglas Fabricio: 
Experiência e muito trabalho

Cristina Silvestri 
destaca conquistas alcançadas 

Tercilio defende trabalho conjunto 
para fortalecer as universidades
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Apontada pelo deputado federal 
Rubens Bueno como crucial para o 
reequilíbrio �scal e a retomada do 
desenvolvimento do país, a refor-
ma da previdência tem o apoio do 
parlamentar há muito tempo. 
Bueno ressalta que a reforma 
busca fazer os ajustes necessários 
para que o país possa alcançar o 
equilíbrio �scal e garantir a susten-
tabilidade do sistema previdenciá-
rio. Além disso, classi�ca a inclusão 
de estados e municípios como fun-
damental, destacando que é preci-
so uma reforma completa e sem 
eles é bem provável que isso não 
aconteça.

A convite do governador Carlos 
Massa Ratinho Júnior, o vereador de 
Curitiba Helio Wirbiski assumiu, em 
janeiro, a superintendência da 
Esporte Paraná. Ele explica que em 
praticamente todos os 365 dias do 
ano algum evento esportivo está 
sendo realizado no Estado, seja 
organizado ou apoiado pela institui-
ção. Anualmente são mais de 200 
mil atletas e participantes envolvi-
dos nos encontros promovidos pela 
Esporte Paraná, como os Jogos Uni-
versitários, do Paradesporto, Escola-
res, da Juventude e de Aventuras e 
Natureza. "O desa�o é grande mas o 
compromisso com os nossos jovens 
e com o Paraná são ainda maiores", 
garante.

Rubens Bueno reforça que aprovação 
da reforma é crucial para o país

Hélio Wirbiski assume Esporte Paraná

JORNAL DO CIDADANIA23 PR
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ
Sede: Av. Luiz Xavier, 68 | 8º andar | Sala 822 
CEP 80020-904 | Curitiba | Paraná | Fone: 41 3223 7998 
Fax: 41 3259-3233 | E-mail: contato@cidadania23pr.org.br  
Site: www.cidadania23pr.org.br
Jornalista Responsável: Thiago Mourão - DRT 10.367/PR 


