
Na sessão do dia 28/03 o Vereador 

Anderson Prego falou sobre a situa-

ção precária da saúde pública de Co-

lombo. Entre os temas abordados 

estão: a falta de concurso público 

para contratação de mais médicos e 
dentistas, as constantes filas nas u-

nidades de saúde que se iniciam por 

volta das 4h da manha e não trazem 

garantia de atendimento devido a fal-

ta de vagas ou ausência de médicos, 

entre outros. O vereador também fa-

lou sobre a coleta de lixo no municí-

pio de Colombo “Nosso município 

paga em torno de 15 milhões anuais 

pela coleta e aterro. É preciso buscar 

buscar outras formas de tratamento 
dos resíduos como já acontece em 

outras cidades, nas quais se chega a 

reciclar em torno de 77% do lixo” a-

firmou Anderson. 

Anderson Prego discute 
saúde pública e coleta de 
lixo em Colombo  

Entenda o que é: 
Reforma da Previdência. 

No final de 2016, o governo 

federal apresentou a Reforma 

da Previdência Social (PEC 

287/2016). Mas a tese de rombo 

na Previdência Social não é tão 

unânime quanto anuncia o Palá-

cio do Planalto. 

Veja alguns itens que a Reforma 

da Previdência pode mudar na 

vida da população: 

- Fixa idade mínima de 65 anos 

para mulheres e homens se 

aposentarem. Hoje, cumpre-se 

o fator 85-95, que representa a 

soma da idade e tempo de con-

tribuição, com o mínimo de 15 

anos de recolhimento para o 

INSS. 

– Deixa de existir a aposentado-

ria por tempo de contribuição. 

As regras atuais preveem que o 

trabalhador pode se aposentar 

por tempo de contribuição se 

comprovar o tempo total de 35 

anos de contribuição para o 

homem e 30 anos para a mu-

lher. Com as novas regras, o 

tempo mínimo de contribuição 

passa de 15 para 25 anos. 

- Hoje, é possível alguém acu-

mular aposentadoria e pensão 

por morte, por exemplo. Se a 

Reforma for aprovada, o acúmu-

lo de benefícios será proibido. 

- Só terá direito ao benefício 

integral aquelas(es) que contri-

buírem por 49 anos. A PEC 287 

prevê que o aposentado irá 

receber 51% do benefício ao 

qual tem direito acrescido de 

1% por ano de contribuição. 

Por exemplo, se o trabalhador 

contribuiu por 25 anos, terá 

51% do benefício + 25% refe-

rente ao tempo de contribuição, 

totalizando 76% do valor. 

- Redução de 50% no valor das 

pensões por morte. Hoje, o 

valor da pensão é integral, com 

reajuste vinculado ao salário 

mínimo. Com a aprovação da 

Reforma, o valor passa a ser de 

50% da integralidade do benefí-

cio +10% por dependente. Além 

disso, o benefício será desvincu-

lado do salário mínimo, tendo 

apenas a correção da inflação. 

Indicações deste mês 

188/17 - Estudo para Criar e incentivar 

feiras de produtos orgânicos e 

agroecológicos nos sábados e domingos, 

próximo do Shopping Maracanã no 

município de Colombo. 

182/17 - Estudos para pavimentação 

seguintes ruas: Belgrado, Budapeste, 

Marcílio Dias, Addis Abeba, Gregório de 

Matos, Clara Stygar Schpula e a 

travessa Ângelo Frazão, próximas ao 

Colégio Estadual Alfredo Chaves no 

bairro Santa Úrsula. 

140/17 - Estudos para oferta de aulas 

gratuitas de Skate nos Bairros do 

Município de Colombo.  

120/17 - Estudos para viabilizar 

reforma e melhorias do Ginásio 

Municipal do Rio Verde. 

70/17 - Estudos para realização de 

operação concentrada para execução de 

serviços públicos no Jardim Palmital. 

69/17 - Estudos para realização de 

operação concentrada para execução de 

serviços públicos na Vila Maria do 

Rosário. 
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Neste ano, a Campanha da Fraterni-

dade da Igreja Católica tem como te-

ma “Fraternidade: biomas brasileiros 

e defesa da vida”, e lema “Cultivar e 

guardar a criação”. De acordo com o 

bispo auxiliar e secretário geral da 
CNBB, dom Leonardo Ulrich Steiner, 

a depredação dos biomas é a mani-

festação da crise ecológica que pede 

uma profunda conversão interior. “Ao 

meditarmos e rezarmos os biomas e 
as pessoas que neles vivem sejamos 

conduzidos à vida nova”.  

Sob proposição dos deputados Péri-

cles de Mello e Professor Lemos, am-

bos do PT, foi realizada uma audiên-

cia pública no Plenarinho 

da Assembleia Legislativa do Paraná 
no dia 28 de março.  

O encontro contou com a participa-

ção de membros da Arquidiocese de 

Curitiba, do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente, do Centro de Estudos 

Bíblicos de Curitiba, da Cáritas Bra-
sileira, do Movimento dos Atingidos 

por Barragens e do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra. 

O deputado Professor Lemos ressal-

tou que o tema escolhido pela CNBB 
não atinge apenas a comunidade 

cristã, mas também a todos os brasi-

leiros. “Aqui no Paraná, por exemplo, 

temos a Mata Atlântica que já está 

muito devastada. É preciso defender 

os demais biomas do Brasil, defender 
o meio ambiente acima de tudo. O 

que se propõe é a defesa da Casa Co-

mum, como escreveu o Papa Francis-

co”, disse. “Além disso, hoje debate-

mos aqui os efeitos das construções 
de barragens, da aplicação de agrotó-

xicos na produção de alimentos e ou-

tros impactos. São discussões que 

dialogam com a Campanha da Fra-

ternidade de 2017”, conclui o Profes-

sor Lemos. 

Mandato participa de Audiência Pública 
sobre a Campanha da Fraternidade 2017 

Câmara aprova Moção contra 
a Resolução da maldade de 

Beto Richa 

A Câmara Municipal de Colombo aprovou 
por unanimidade, na sessão ordinária de 
21 de março, uma Moção de autoria do 
vereador Anderson Prego que solicita 
revogação da resolução 113/2017 
(resolução da maldade) da Secretaria de 
Estado de Educação do Paraná – SE-
ED.O documento foi encaminhado à As-
sembléia Legislativa do Paraná – Alep.  

Em sua fala, o vereador frisou que esta 
resolução é uma forma de punição aos 
trabalhadores/as em educação do Para-
ná, pois “distorce o entendimento sobre 
jornada de trabalho, reduz a quantidade 
de hora-atividade e decreta uma série de 
outras medidas que atacam esta classe 
trabalhadora” declarou Anderson.  

Mobilização contra a Re-
forma da Previdência 

A n d e r s o n 

Prego parti-

cipou, no 

dia 15/03, 

da mobili-

zação na-
cional con-

t r a  a 

"Reforma" da Previdência e parabe-

nizou os/as educadores/as de Co-

lombo, que participaram ativamente 
desta manifestação. “Não podemos 

ficar de braços cruzados, temos que 

dizer não a reforma da morte! Não 

vamos deixar também que o governo 

do Paraná não cumpra a lei e puna 

os servidores e servidoras por erros 
de sua gestão, conclui o vereador. 

João Santiago - Coord. da CF em CTBA 
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