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Telêmaco Borba  recebeu
R$ 4.368.526,78 no dia 17 de janeiro. 

O prefeito Dr. Marcio Matos recebeu o 
montante em solenidade de repasse de 
cota extra do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) realizado 
pelo governo do Estado, no Palácio Iguaçu.
A cota extra de R$ 429,8 milhões foi 
destinada aos 399 municípios do Paraná 
e refere-se ao valor do imposto cujo 
pagamento foi postergado por empresas 
que investiram no Estado nos últimos anos. 
São companhias que aderiram ao programa 
de incentivos para atração de investimentos 
e que, como benefício, passariam a pagar o 
imposto devido a partir de 1º janeiro de 2018. O valor repassado para o município de Telêmaco Borba 
já tem um destino certo. Ele servirá para a revitalização de praças e parques. A comunidade já pode 
acompanhar o investimento. Os espaços urbanos estão mais limpos e organizados.

26º Batalhão da Pol ícia Militar recebe três viaturas
O 26º Batalhão da Polícia Militar de 
Telêmaco Borba recebeu, no dia 23 
de janeiro, três novas viaturas para 
auxiliar no patrulhamento da cidade. 
Os veículos foram uma conquista da 
nova Administração, que mesmo antes 
de assumir, manteve contato com o 
Governo do Estado para viabilizar esse 
benefício para Telêmaco Borba.
A entrega foi em frente ao Paço 
das Araucárias e as viaturas estão 
contribuindo para a mobilidade, pois 
mais viaturas passaram a circular 
pelas vias do município trazendo 
mais segurança para a comunidade 
telemacoborbense.  

Cota extra de ICMS – Telêmaco recebe mais de R$ 4 milhões
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O Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Telêmaco 
Borba iniciou o trabalho em 2017, no último dia 14 de 
fevereiro. São oferecidas diversas atividades como 
ginástica, academia, pilates, caminhadas, além 
de promover eventos culturais e comemorativos. 
Todas as quartas e sextas-feiras haverá as pinturas, 
das 8 às 11 horas, e no período da tarde o binguinho, 
das 14 às 17 horas (de 15 em 15 dias). O tradicional 
baile é nas quintas-feiras às 14 horas.
A grande atração do mês de fevereiro foi o baile 
de carnaval realizado no dia 23 de fevereiro com a 
participação do AMOA - Ambulatório Municipal de 

Orientação e Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.
O CCI possui atualmente 2.020 cadastrados e destes 700 frequentadores assíduos é administrado 
pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a responsabilidade da 
secretária Rita Mara de Paula Araújo.

Atividades oficiais no Centro de Convivência do Idoso
- Confira a agenda do ano -

Coral - Toda segunda-feira;
Caminhada - Terça e quinta às 8 horas;
Alongamento - Terça e quinta às 9 horas;
Pintura – Quarta e sexta das 8h30 às 11 horas;
Baile – Quinta das 14 às 17 horas;
Jogos – Terça e sexta às 16 horas;
Ginástica – Quarta e sexta às 15 horas;
Pilates – Terça e quinta às 8 horas;
Academia - De segunda à sexta
Hidroginástica -  De segunda à quinta
Médico – Quarta-feira às 8 horas
Bingo – Quarta-feira (a cada 15 dias), 14 horas.

• Dia do Idoso
• Dia Internacional da Mulher
• Festa Julina
• Baile de Primavera
• Baile de aniversário do CCI
• Dia dos Pais
• Dia das Mães
• Páscoa
• Dia dos Namorados
• Dia dos Avós
• Desfile Cívico
• Baile de Halloween
• Natal (Encerramento).

Programação das Atividades do CCI Datas Comemorativas do CCI

Carnaval  2017  do  CCI
Carnaval do CCI atrai mais de 220 foliões

da Melhor Idade

Carnaval  2017  do  CCJ
CCJ  Folia  2017  atrai mais de 200 adolescentes

e jovens no carnaval
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A fila de espera nos centros municipais de 
Educação Infantil (CMEIs) é uma das principais 
preocupações da atual Administração. 
Atualmente são 694 crianças que aguardam uma 
vaga. Com a conclusão dos CMEIs da Avenida 
Euclides Bonifácio Londres e da Rua Amazonas, 
que já estão com verbas garantidas para a 
continuidade a fila deverá reduzir.

Outro objetivo é melhorar o atendimento e 
a qualidade da educação em tempo integral, 
hoje ofertada nas escolas Leopoldo Mercer, 
Professora Maria Emília Steiger, Paulo Freire e 
Santos Dumont.

A Educação de Telêmaco Borba atende em 
média 7,5 mil alunos anualmente, é constituída 
por 23 escolas e 15 CMEIs, e mais dois estão em 
construção.

O corpo docente da Secretaria Municipal de 
Educação é composto por 684 professores, 
incluindo diretores e coordenadores pedagógicos.

A primeira reunião do novo governo municipal com a 
Klabin foi realizada no dia 5 de janeiro no Gabinete do 
Prefeito. Na pauta o projeto de recuperação da ponte do 
Rio Tibagi e terceira faixa, projetos sociais no município e 
a segurança pública.  Para a recuperação da ponte foram 
apresentadas etapas. A primeira iniciou em janeiro e terá 
conclusão para julho. A segunda inclui o viaduto da ponte 
e a terceira o viaduto próximo a Transproença. Paralela 
as obras principais serão realizadas preparação, reforço 
da estrutura e alargamento da Ponte do Rio Tibagi. 
Serão realizados também trabalhos de terraplanagem, 
drenagem, pavimentação e melhorias ambientais nos 
trechos. A ponte sobre o rio Tibagi será reforçada para 

receber acostamento em ambas as pistas e uma passagem para pedestres, para dar mais segurança 
à população. Os trabalhos de melhoria na ponte serão realizados junto com as obras da terceira faixa, 
já a partir deste mês de janeiro. Na área social foram apresentados os investimentos que englobam 
infraestrutura na Educação e Assistência Social, doação de veículo para a Secretaria de Assistência 
Social, fortalecimento da rede de proteção infantil, parque de lazer regional e inserção social por 
meio da cadeia de reciclagem de resíduos. O IML, Cense, Batalhão da Polícia Militar e o projeto de 
expansão urbana gradual também estão na discussão.  Segurança - Durante o período de obras, com 
previsão de duração de 12 meses, o tráfego no local será realizado em meia pista na maior parte do 
tempo, em sistema de pare e siga. Por conta da presença de trabalhadores e máquinas na rodovia, 
a população deve redobrar a atenção ao passar pelo local, respeitando sempre a sinalização e os 
limites de velocidade. As empresas contratadas para a execução das obras farão toda a sinalização 
necessária para garantir a segurança no local.

Primeira reunião com a Klabin discutiu projetos para 2017

Red uzir fila de espera 
em CMEIs e melhorar a 

qualidade do ensino
integral são os desafios

na Ed ucação

Sala e Banco do Empreendedor 

atendem na Agência do 

Trabalhador
A Prefeitura, através da Secretaria Municipal do 

Trabalho e da Indústria Convencional (SMTIC), 

informa que a Sala e o Banco do Empreendedor 

estão atendendo, desde o dia 11 de janeiro, na 

Avenida Paraná, número 200, no Centro de 

Telêmaco Borba, nas instalações onde está a 

Agência do Trabalhador.

Após  quatro  anos,  Vila  Izabel  volta  a  ter
Atendimento  Odontológico
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A Prefeitura e a Fundação de Apoio da 
Universidade Federal do Paraná (Funpar), 

empresa responsável pela revisão do Plano 
Diretor, estão trabalhando para a elaboração no 
novo Plano Diretor. Para isso está realizando as 
oficinas comunitárias dos Planos Integrados.

Os trabalhos são 
abertos a comunidade 
para que possam opinar 
e auxiliar no processo 
da construção do novo 
Plano Diretor.

Desde outubro do 
ano passado, Telêmaco 
Borba vem passando 
por um processo 
importante para seu 
desenvolvimento, pois 
estão sendo elaborados 
três planos de forma integrada e participativa: 
a revisão do Plano Diretor, a elaboração do 
Plano de Mobilidade e do Plano de Arborização 
Urbana. As oficinas comunitárias fazem parte 

do cronograma de eventos participativos, a 
partir dos quais a população pode ser ouvida e 
construir em conjunto as ações necessárias para 
se alcançar o futuro desejado para o município.

Dessa forma, a comunidade tem a 
oportunidade de expor seu ponto de vista tanto 

sobre os problemas 
que vem enfrentando 
cotidianamente, como 
em relação às soluções 
e propostas de melhoria 
da qualidade de vida em 
Telêmaco Borba.

Buscando formar 
um panorama geral 
da realidade atual do 
município, as oficinas 
tem como pauta as 
questões referentes à 

meio ambiente, economia e infraestrutura, uso 
do solo e habitação, aspectos sociais e serviços 
públicos.

Comunidade participa da elaboração do novo Plano Diretor

Após  quatro anos, a comunidade da 
Vila Izabel voltou a ter atendimento 

odontológico na Unidade Básica de Saúde (UBS). 
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), viabilizou, 
por meio do Centro Odontológico, um profissional 
para realizar o serviço. 

A UBS passou a fazer em média cinco 
atendimento diários, no horário das 13 horas às 
16h30, de segunda a sexta-feira. Esse número 
pode ser maior conforme os casos de urgência e 
emergência que surgirem, pois haverá prioridade. 
Tratamentos de canal e extrações de dentes 
inclusos (especialmente sisos) serão oferecidos à 

comunidade apenas após a criação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), possivelmente 
em 2018. Nos postos, são oferecidos tratamentos primários (restaurações, extrações de dentes 
não inclusos, preventivos, periodontia leve e moderada, aberturas e curativos de canal). Ações 
preventivas, palestras, aplicação de flúor, atendimento especial aos recém-nascidos e as gestantes 
serão trabalhados periodicamente pelo Centro Odontológico nas unidades de saúde. 

Atualmente o atendimento odontológico é prestado em 12 unidades, sendo necessário implantá-
lo nos bairros Bela Vista, Vila Esperança, Marinha e Jardim Bandeirantes. A Administração pretende 
dar suporte para que todas as 16 unidades tenham o atendimento odontológico diariamente.

Após  quatro  anos,  Vila  Izabel  volta  a  ter
Atendimento  Odontológico
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Uma das vias mais frequentadas pelos 
telemacoborbenses recebeu no domingo 

19 de fevereiro, limpeza e lavagem. A Avenida 
Horácio Klabin passou por um processo de 
limpeza que incluiu a desobstrução de canaletas, 
retirada de entulhos e lixo da via, além da 
lavagem do passeio. 
Coordenada pela equipe da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), por 
meio da Divisão de Pavimentação e Máquinas, 
os serviços começaram a partir das 7 horas da 
manhã e deverá ocorrer a cada dois meses. 
A ação foi acompanhada pelo prefeito Dr. 

Marcio Matos, pelo secretário de Obras Rubens Quintiliano, pelo secretário Geral de Gabinete Luis 
Fernando de Matos e pelo do chefe da Divisão de Pavimentação e Máquinas João Henrique Kroll.

Revitalização do
Cemitério Jardim da Saudade
O Cemitério Jardim da Saudade passou por 

uma revitalização e limpeza. Poda de árvores, 
jardinagem, construção de calçadas, replantio 
de grama e ampliação de jazigos foram algumas 
das ações que deixaram o local mais bonito 
e seguro. O trabalho envolveu o paisagismo, 
mas também houve a construção de uma 
calçada de passagem do Cruzeiro até a área 
de estacionamento para garantir segurança e 
conforto aos visitantes. No Cruzeiro foi feito a 
jardinagem com um canteiro de flores, além da 
poda de levantamento das árvores. Os jazigos 
receberam limpeza e acertamento de piso. A 
grama sintética, colocadas por familiares, foram 
substituídas por grama natural de acordo com o 
que determina a lei. Segundo a chefe de Seção 
Técnica de Licença e Fiscalização Ambiental, 
Sonia Aparecida Castanho, áreas para novos 
jazigos foram demarcadas até que a ampliação 
do Cemitério seja liberada. O trabalho foi 
realizado pela equipe da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), e 
coordenado pelo chefe da Divisão de Serviços 
Públicos Deusded Oliveira Pimenta e pelas 
servidoras Regina Aparecida Rodrigues Silva, 
Joelma Lopes dos Santos e Joselene de Fátima 
Batista.

Corpo de Bombeiros
recebe ambulância

A Administração municipal entregou no dia 19 de 
janeiro uma nova ambulância para o Corpo de 
Bombeiros de Telêmaco Borba.
O veículo, marca Citroen, custou R$ 184,9 mil, 
sendo que R$ 120 mil resultado de repasse da 
Câmara de Vereadores no ano de 2016 e o restante 
com recursos do Fundo de Reequipamento do 
Corpo de Bombeiros (Funrebom). 
O prefeito Dr. Marcio Matos ressaltou a 
necessidade de estruturar o Corpo de Bombeiros 
com equipamentos novos e de boa qualidade. 
“Essa corporação realiza um grande trabalho a 
população em casos de urgência e emergência, 
e se tratando de vidas, salvamento de pessoas 
devemos envidar todos os esforços”.

Avenida Horácio Klabin recebe atenção especial de limpeza
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Concha 
Acústica

é demolida para 
futuros projetos

A Prefeitura demoliu a Concha Acústica
em Telêmaco Borba. Um novo projeto deverá

ser construído no local. A medida atende as
inúmeras reivindicações feitas por munícipes
que se deparavam constantemente com a questão
da ocupação feita por índios, moradores de
rua e dependentes químicos, e ambiente
utilizado até mesmo para prostituição e furtos. A estrutura estava degradada, em abandono há mais 
de uma década e de difícil recuperação. A Administração Municipal estuda e trabalha na formalização 
de projetos que promovam ao local melhor utilização. 
Dentre os projetos, a construção da nova sede da Prefeitura e Câmara Municipal e/ou estacionamento 
público de grande capacidade.

Apoiar as entidades e organizações que promovem serviços voluntários em Telêmaco Borba é 
uma das metas do governo municipal. No esporte, a Administração Municipal quer envolver os 

setores e voluntários para desenvolver diversas atividades para a comunidade.
A intenção de disponibilizar as quadras de esporte das escolas aos finais de semana, abrindo os 

portões para a prática esportiva e propiciando a inclusão social.

Esportes  recebem  atenção  especial

Campo do MEC - A Prefeitura, através 
das secretarias municipais de Cultura, 
Esportes e Recreação (SMCER) e de 
Obras (SMOSP), realizou uma série de 
melhorias no campo do MEC (Mandaçaia 
Esporte Clube), localizado no Jardim 
Bandeirantes. Roçada em volta do campo, 
corte de grama, além do fornecimento 
de material esportivo, permitindo que os 
projetos sociais possam ser realizados 
foram viabilizados pela Administração.

Área 3 – As autoridades municipais estão 
estudando um complexo esportivo para 
a Área 3, nas proximidades do Aeroporto 
Monte Alegre. Atualmente, a população 
pode utilizar uma quadra de futebol society, 
um parquinho infantil e uma academia 
ao ar livre, localizada nas proximidades 
do bairro. O Poder Executivo estuda a 
possibilidade de construção de uma praça 
arborizada, quadras esportivas, pistas 
para caminhada e pista de skate.
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Cancha de Malha – A recuperação 
da Cancha de Malha do Jardim Alegre 
foi realizada num trabalho em conjunto 
entre as secretarias de Esportes e Obras. 
Desativada há anos, o espaço era uma 
reinvindicação da comunidade. A quadra 
fica na Praça Bolívar Caetano Vaz, no 
ponto final do Jardim Alegre, aos fundos 
da quadra de futebol sintético.

Minicentro - O Estádio Péricles 
Pacheco da Silva (Minicentro Esportivo) 
recebeu melhorias. O Minicentro, sem uso 
desde o ano passado, necessitava de uma 
ampla limpeza nos vestiários, corte do 
gramado e limpeza nas arquibancadas. A 
“força tarefa” envolveu funcionários das 
secretarias e Cultura, Esporte e Recreação 
e Obras e Serviços Públicos.

Furtadão – O Ginásio de Esportes 
Heitor de Alencar Furtado (Furtadão) 
passou por melhorias. Limpeza, pintura 
e corte de grama deixaram o local mais 
bonito para os jogos.

O Centro de Treinamento de Ginástica Artística 
de Telêmaco Borba, referência do esporte 
na região, recebeu a visita do prefeito Dr. 
Marcio Matos, os secretários de Esporte Carlos 
Roberto Ramos, de Assistência Social Rita Mara 
de Araújo e Geral de Gabinete Luis Fernando 
de Matos. Eles foram conhecer a estrutura do 
ginásio e o projeto de Ginástica Artística que é 
desenvolvido com as crianças do município. 
O Centro de Treinamento de Ginástica Artística 
é coordenado pela Professora Sandra Buttini 
e os professores são Juliano Fulas e Ana Paula 

Ferreira. 
A importância do projeto, que incentiva o 
esporte e contribui para a descoberta de novos 
talentos da ginástica artística, foi evidenciado 
pelas autoridades. 
Esse ano, o Centro vai melhorar mais o 
atendimento às crianças. A doação dos 
empresário Roberto e Lilian Klabin doaram o 
tablado oficial de competição e os ventiladores 
industriais que serão doados pela Klabin de 
Telêmaco Borba.

Campos de Futebol serão criados ou revitalizados nos bairros de TB
Visando oportunizar aos adeptos do futebol momentos de lazer e recreação, a Administração Municipal, 
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Recreação, está desenvolvendo um projeto 
para criar, revitalizar ou ativar os campos de futebol existentes nos bairros de Telêmaco Borba.
Os bairros São João, Jardim América, São Francisco, Santa Rita, São Jorge, São Luiz, Marinha e São 
Silvestre foram visitados para análise e possíveis projetos.

Centro de Ginástica 
Artística recebe visita de 

autoridades
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Proj eto Brincar proporciona lazer e entretenimento para a comunidade

O “Projeto Brincar”, realizado pela Administração 
Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, 
Esporte e Recreação, tem o objetivo promover 
atividades de lazer, saúde, diversão e cidadania. 
Em sua segunda edição, o projeto já envolveu 
as comunidades do São Silvestre e Jardim União 
com opções de brincadeiras, jogos e distribuição 
de pipoca, algodão doce e lanche para as crianças.
Os adultos também puderam participar e aferir 
a pressão. Os odontólogos distribuíram kits 
com escovas e folhetos, houve a orientação da 
equipe do Ambulatório Municipal de Orientação 
e Atendimento (AMOA), com a entrega de 
folhetos de orientação sobre tabagismo, e 
entrega de preservativos masculino e feminino.
O Projeto Brincar é realizado das 13 às 18 horas 
dá oportunidade para artistas locais e da cidade 

de participarem.  
Somente na primeira edição do Projeto no São 
Silvestre atraiu  mais de 500 pessoas. 
Na sequência também os Bairros Jardim União e 
Bela Vista já foram contemplados. 

O Projeto Cultura na Praça tem como proposta 
integrar a comunidade com atividades culturais 
que serão realizadas na Praça da Casa da Cultura. 
Artistas locais tem um espaço para se 
apresentarem. Os Foliões da Avenida já estão 
presentes no coreto. A proposta é incentivar as 
pessoas a participar do evento que deverá ser 
realizado todos os sábados. 
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Associações de Bairros participam de reuni ão

A Assessoria de Integração Comunitária realizou a primeira reunião com os presidentes dos bairros. 
O objetivo foi uma apresentação de todos e o direcionamento que a nova Administração vai adotar 
como proposta de trabalho.  
Neste ano, o bairro Brilho do Sol realizou eleição, o mesmo aconteceu na Área 3, Vila Isabel e Jardim 
América. outros Bairros devem passar pelo processo eleitoral.
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SMOSP intensifica Ações na cidade
Diversas  ações no município estão sendo executadas. Pavimentação, cascalhamento, patrolamento, 
operação tapa buracos e limpeza de passeios são algumas das ações da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos (SMOSP). 

Limpeza Arroio Limeira

Reconstrução de Bueiros

ANTES
DEPOIS

Recapeamento Rua Minas G erais

Recapeamento Rua U rano

ANTES
DEPOIS

DEPOIS
ANTES
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Recapeamento  Travessa  Mercúrio 

Recapeamento  Rua  Netuno

ANTES
DEPOIS

Pavimentação  Rua  Pepita

ANTES
DEPOIS

ANTES
DEPOIS

Revitalização  da  Praça  dos  Pinheiros


