
Um ano após deputados entrarem de 

camburão na Assembléia Legislativa do 

Paraná, professores(as) e funcionários 

(as) estaduais fizeram mobilizações e ade-

sivaços por todo o Paraná com o lema 

"Não vote em inimigos da educação". 

Na ocasião, foram colados e distribuídos 

adesivos que relembram o ocorrido ano 

passado, quando 44 deputados(as) deram 

início a sessão, acuados(as) no restauran-

te da assembleia, enquanto manifestan-

tes atravessaram os portões da Casa do 

Povo entoando o hino nacional. A mando 

do secretário de Segurança Pública do 

Estado, Fernando Francischini, a Tropa de 

Choque da Polícia entrou em ação e balas 

de borracha e bombas de efeito moral 

foram jogadas em meio aos(as) servido-

res(as). A situação ficou tão caótica que 

os(as) deputados(as) viram-se obrigados 

a suspender a sessão e retirar o 

“Pacotaço” da votação. 

Em Colombo, a mobilização aconteceu na 

Estrada da Ribeira, próximo ao terminal 

Maracanã e teve grande aceitação de mo-

toristas e pedestres que passavam pelo 

local 

Vereador Anderson Prego participa de 

ação junto com funcionários(as) da 

Educação 

Entenda o que é: 
 
Casa da Mulher 
Brasileira 

 

A Casa da Mulher Brasileira é 

uma inovação no atendimento 

humanizado às mulheres.  

Integra no mesmo espaço 

serviços especializados para os 

mais diversos tipos de violên-

cia contra as mulheres: acolhi-

mento e triagem; apoio psicos-

social; delegacia; Juizado; Mi-

nistério Público, Defensoria 

Pública; promoção de autono-

mia econômica; cuidado das 

crianças – brinquedoteca; alo-

jamento de passagem e central 

de transportes. 

A equipe multidisciplinar pres-

ta atendimento psicossocial 

continuado e dá suporte aos 

demais serviços da Casa. Auxi-

lia a superar o impacto da 

violência sofrida; e a resgatar a 

autoestima, autonomia e cida-

dania.  

Em Curitiba, serão aplicados 

R$ 7,3 milhões em uma área 

construída de 3.118 metros 

quadrados, num terreno de 

aproximadamente 8 mil me-

tros quadrados situado no 

bairro Cabral.  

 

Mais informações em: 

www.spm.gov.br/assuntos/violencia 

Reunião do Conselho Municipal 

dos Direitos da Mulher 

 

No dia 24/02, Suzana de Souza e Marici Seles, 

integrantes do Coletivo do Mandato, participaram 

da primeira reunião de 2016 do Conselho 

Municipal de Direitos da Mulher. A reunião serviu 

para discutir e aprovar o regimento interno do 
conselho, além de alguns encaminhamento para 

as atividades referentes ao dia internacional da 

mulher. 



Vereador Presta conta 

de seu trabalho 

Durante o mês de fevereiro, o 

vereador Anderson  prego visitou 

várias regiões do município 

distribuindo um jornal de prestação 

de contas para a população. 

“Estivemos conversando com 

moradores e comerciantes na Rua 

Genésio Moreschi. Durante a 

a t i v i d a d e ,  a p r o v e i t a m o s  a 

oportunidade para escutar a 

população. Foram diversos elogios, 

sugestões e críticas ao nosso 

trabalho”, comentou o vereador. 

A 1ª Conferência Municipal de Direi-

tos Humanos de Colombo aconteceu 

no dia 18 de fevereiro, no auditório da 

regional do Alto Maracanã. 

O evento teve como  principais objeti-

vos: avaliar a situação dos Direitos 

Humanos no município de Colombo; 

indicar prioridades de atuação aos 

entes governamentais (prefeitura, go-
verno estadual e federal); fortalecer a 

relação entre governo e sociedade civil 

para aumentar a efetividade na execu-

ção dos direitos humanos; aprovar 

propostas a serem apresentadas aos 

governos; e eleger 13 delegados(as) 

para participar da Conferência Esta-

dual de Direitos Humanos. 

 

Para Anderson Prego, a participação 

nas Conferências de Políticas Públicas 

é fundamental para subsidiar o traba-

lho do vereador e também para forta-

lecer o diálogo entre a Câmara Muni-

cipal, Prefeitura e Sociedade. "A meu 

ver, é um dever de todo vereador e 

vereadora participar de eventos como 
esse, para que ele(a) possa contribuir 

com o debate e qualificar seu trabalho 

no cenário político", finalizou o verea-

dor.  

Como já vem fazendo há alguns anos, 

a Pastoral  da Juventude da 

Arquidiocese de Curitiba realizou no 

início da tarde de 13 de fevereiro,  a 

Ciranda das Juventudes,  

De acordo com Anderson, foi  um 

momento muito bom, onde pôde rever 

amigos, rezar e refletir o tema da 

Campanha da Fraternidade, que neste 

ano traz o tema: "Casa comum, nossa 

responsabilidade" Lema:quero ver o 

direito brotar como fonte e correr a 

justiça qual riacho que não seca" 

I Conferência Municipal de 

Direitos Humanos de Colombo 

A n d e r s o n  P r e g o 

participa da Ciranda 

das Juventudes 


