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Do gospel ao rock, do sertanej o ao samba,
assim foram as comemorações dos 53 anos de Telêmaco Borba

As festividades alusivas ao 53º aniversário 
de emancipação político-administrativa de 
Telêmaco Borba reuniram diversas atrações. A 
festa, realizada de 18 e 21 de março, na área ao 
lado do Instituto Federal do Paraná (IPFR), teve 
shows, arena de rodeio com arquibancada, praça 
de alimentação, parque de diversões, além de 
atividades esportivas e culturais paralelas.
Na abertura, dia 18, show da dupla Fred e Gustavo, 
na mesma noite os adeptos do rock ouviram a 
apresentação da banda curitibana Blindagem; 
no domingo (19) a vez de Bruna Viola mexer com 

galera e já na segunda-feira (20) todos “caíram no 
samba” e no pagode com o grupo Revelação.
No dia 21 de março, data de aniversário da cidade, 
católicos e evangélicos puderam cantar ao som 
de Thiago Brado e Robinson Monteiro. Nesta noite 
participaram o pároco da Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, padre Primo Hipólito e o presidente 
do Conselho de Pastores, pastor Valdir Silva, 
que deram uma bênção ecumênica à Telêmaco 
Borba. A cantora gospel de Telêmaco, Sumaya de 
Jesus, pôde dividir o palco com Robinson.

Os artistas pratas da casa, Ruhama Pacheco, 
Rodrigo e Rafael, e Brendo Carneiro, também 
tiveram a oportunidade de apresentar seu talento.
O cavaquinista curitibano, compositor e arranjador 
Julião Boêmio se apresentou em duas noites, dias 
19 e 20 de março.
Um grande público participou das festividades.
As comemorações foram organizadas pela 
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e 
Recreação (SMCER).
Na área esportiva foi realizada a Corrida Rústica 
53 anos de Telêmaco Borba, o 1º Trilhão de 
Telêmaco Borba, a primeira etapa da Liga Novo 
Futsal Paraná Sub 17 – Masculino no Furtadão, a 
Liga TB de Vôlei e a Taça 53 anos de TB de Futebol 
de Campo.
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Associações de Moradores de Tel êmaco Borba
Regularizar  todas  as  Associações de Moradores é o principal objetivo da  Assessoria de Integração 

Comunitária.  Das 41  associações existentes, 26 têm registro e título de Utilidade Pública. Onze estão 
com a eleição em dia e nove em processo de eleição. As definições de diretoria vão de maio a novembro.  
Os processos eleitorais são organizados pelo Conselho Comunitário (Consecom).

Camilo Campos
 presidente da Associação 

de Moradores do J ardim 
Bandeirantes.

J ackson Batista 
presidente da associação 

de moradores da Vila 
Esperança

J osé  dos Santos
presidente dos bairros  

J ardim  América  e 
Vila  Isabel

Patrick Ernandes Alves  
presidente da Associação 

de Moradores do J ardim 
U ni ão

Kell y Cristina de  Souza é 
reeleita presidente do 

Bairro Santa Rita

Rozalina Ernesto lima é 
reeleita para presidir o 
núcleo residencial São 

Francisco até 2021

Presidentes de Bairros intensificam reuni ões com a Ad ministração

Os presidentes das Associações de Moradores de Telêmaco Borba estão organizando reuniões 
com a Administração para apresentar reivindicações e ouvir os projetos para os bairros. Os bairros São 
Roque, São Francisco 2, Jardim União, Macopa, Jardim Margarida e Ana Meri já realizaram os encontros 
apresentando as principais necessidades dos Bairros.
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Adolescentes do CCA entregam chocolates para crianças carentes
Quatrocentos pacotinhos de 

chocolates foram entregues para 
crianças de uma comunidade 
carente do município. A 
distribuição foi realizada pelos 
jovens do Centro de Convivência 
do Adolescente (CCA), no sábado 
(15), para a comemoração da 
Páscoa.

A ação teve o objetivo de 
trabalhar com os adolescentes 

a capacidade em estabelecer 
novas relações sociais, realizar 
trabalho em grupo, promover e 
participar da convivência social 
em grupos e território, bem como 
a solidariedade.

O CCA é mantido pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
(SMAS) e atende atualmente 50 
adolescentes de 12 a 18 anos em 
período contrário ao escolar.

Centro de Convivência do Idoso (CCI) celebra 14 Anos e festa de Páscoa

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) celebrou no dia 13 de abril, no Salão Social, a Festa de Pás-
coa e simultaneamente os 14 anos de fundação. Mais de 300 idosos cadastrados e que frequentam o 
CCI prestigiaram o evento. Dentre as atrações reservadas para o dia, os destaques foram para o Quar-
teto Harmony da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Telêmaco Borba e o Coral CCI com um repertório 
selecionado que abrilhantaram as comemorações. O ambiente também chamou a atenção, foi todo 
decorado com o tema Pascal e simbolizando a festa de aniversário do Centro do Idoso.

Semana de Páscoa  reuniu mais de 300 j ovens no CCJ
O Centro de Convivência da Juventude (CCJ) realizou de 10 a 13 de abril a Semana da Páscoa com 

o tema “O verdadeiro sentido da Páscoa”.
Foram quatro dias de atividades referentes ao tema.
No dia 10, a apresentação do Grupo de Teatro da 3º Igreja do 

Evangelho Quadrangular.
No dia 11, houve a palestra de Andreia Ribas do Grupo 

Leão de Judá e do cantor e compositor católico Mario Arcanjo.
No dia 12, teve a participação do Colégio Adventista, 

representado pelo pastor Hugo Oliveira.
Enquanto que no dia 13, pela Paróquia Nossa Senhora de 

Fátima, a participação foi do irmão Adilson (Redentorista). As 
apresentações ocorreram no Auditório do Centro da Juventude 
e ao final de cada convidado os alunos receberam doces e 
chocolates.

Mais de 300 jovens participaram.
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Ed ucação distribui 7,5 mil cestas de Páscoa para a Rede Municipal de Ensino

A Páscoa foi comemorada pelos alunos da Rede Municipal de Ensino.
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação procedeu no dia 13 de abril a entrega de 

aproximadamente 7,5 mil cestas de páscoa, nas 23 escolas e 15 Centos Municipais de Educação Infantil 
(CMEI) do município.

Escola Paroq uial – Ad ministração garante continuidade das atividades
Um boato de fechamento da Escola Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro (Paroquial) pela 
Administração Municipal que se espalhou 
entre professores, pais e alunos e deixou essa 
comunidade preocupada.  

Para acabar com a polêmica a direção da 
Escola organizou a reunião que esclareceu que a 
Administração não tem intenção de fechar a escola. 
A Escola vai continuar funcionando normalmente e 
não existe a intenção de interromper as atividades 
escolares no local. 

A prioridade da Administração é concluir as 
obras das seis escolas e centros municipais 
de Educação Infantil (CMEIs) que estão em 
construção ou reforma para abrigar os alunos que 
estão aguardando uma vaga. 

Uma segunda reunião será marcada com os 
pais dos alunos para esclarecer os fatos e acabar 
com a polêmica de que a escola vai fechar. 

A Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro atende 410 alunos nos períodos da 
manhã e tarde com a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental.
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Proj eto Brincar movimenta comunidade da regi ão da Vila Osório
As comunidades da Vila Ozório, Área 1, Parque 

Limeira e Jardim Alegre tiveram a oportunidade 
de se divertir no dia 29 de abril com o Projeto 
Brincar. Centenas de pessoas se envolveram nas 
atividades que começaram às 13 horas no Centro 
Comunitário do Bairro. 

 O evento que está na quarta edição ofereceu 
brincadeiras para as crianças como pintura de pele, 
piscina de bolinhas e cama elástica, atrativos como 
super-heróis, além do lanche, refrigerante, pipoca 
e algodão doce. Para os adultos, informações de 
saúde, orientação e a disponibilização da vacina 
contra a gripe. 

 O Corpo de Bombeiros também participou 
com uma demonstração do caminhão viatura 
utilizado para atendimentos de emergências.

O Projeto Brincar é desenvolvido pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Recreação (SMCER), e tem como 
objetivo oferecer cultura, lazer e serviços para as 
comunidades.

Os bairros São Silvestre, Jardim União e Bela 
Vista já receberam o Projeto Brincar. A próxima 
edição do Projeto está sendo programada para a 
região do São Francisco.
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1º  Dança  Tel êmaco reúne  mais   de  mil  pessoas  no  Centro  Cultural

Mais de mil pessoas prestigiaram o 1º Dança Telêmaco 
promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Recreação (SMCER), no sábado (29), no Centro Cultural 
Eloah Martins Quadrado. A noite de espetáculos reuniu 
ritmos de balé clássico ao popular integrando os bailarinos 
num grande show. O evento que teve o tema “Dançar 
cura tristeza, melhora o humor, aquece o corpo e apaga 
qualquer dor” foi realizado para o Dia Internacional da 
Dança comemorado no dia 29 de abril, também teve o 
objetivo unir grupos de dança da cidade e região. 

As apresentações envolveram os alunos da Escola 
Municipal de Dança (EMD) que mostraram talento e muita 
emoção nos espetáculos, grupos de dança da cidade, e 
da Escola Municipal de Balé de Joinvile com os bailarinos 
Eder de Jesus, Ana Beatriz França e Camila Souza. Também 
participaram a escola Petit Ballerina, Grupo Adorar-
te, Grupo Amilah, Dança Gaúcha Gritos da Liberdade, 
Instituto Federal do Paraná, Poncho Crioulo, Marcelo (hip 
e hop) e Rico e Aline (dança de salão). De Ponta Grossa a 

Academia La Ballerina e, de Tibagi Casa das Artes. A EMD 
é coordenada pelos professores Guilherme Augusto Buss 
Tupich e Sinthia Bulcão e envolve mais de 400 alunos no 
ballet clássico, jazz, ballet fitness, dança contemporânea e 
baby class (para crianças entre 3 a 5 anos).

Os alunos têm idade entre 3 e 60 anos, distribuídos em 
21 turmas, com aulas nos três períodos (manhã, tarde e 
noite).
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Reforma  do  PAM  beneficiará  setores  de  Fisioterapia,
Ostomizados  e  Centro de Especialidades

A Prefeitura vem promovendo uma ampla reforma 
do antigo PAM – Pronto Atendimento Municipal.
A proposta da Administração Municipal é de que 
tão logo esteja concluída a obra o espaço possa 
atender com melhor qualidade e comodidade o 
Setor de Fisioterapia, o Ambulatório do Programa 
de Ostomizados e o Centro de Especialidades.
Os que necessitarem da fisioterapia terão espaço 
mais amplo e adequado para a sua recuperação. 

Enquanto que o Ambulatório de Feridas Crônicas 
e para os pacientes do Programa de Ostomizados, 
que hoje atende de forma improvisada em uma 
sala emprestada de uma unidade de saúde, 
contarão com o seu próprio local para prestar o 
devido atendimento.
O prédio ainda abrigará a estrutura do Centro de 
Especialidades, o qual realiza o atendimento de 
consultas com médicos especialistas.

Secretaria de Saúde adota sistema de gestão
e controle de materiais

Visando o controle e validade dos produtos 
que são adquiridos pela Prefeitura e repassados 
a população por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), os servidores da pasta participaram 
de um treinamento ocorrido no dia 25 de abril na 
Sala de Reuniões da Casa da Cultura.

O objetivo é a implantação do sistema de 
gestão e controle de materiais no almoxarifado da 
SMS.

Através do novo sistema cada material terá 
um código, já cadastrado no sistema MV de 
informatização, o qual permitirá realizar o controle 
de estoque, a validade e a requisição dos usuários. 
Pelo sistema ainda é possível desenvolver toda 
a gestão de estoque, validade e controle de 
consumo.

Desta forma será possível evitar que ocorra 
desperdício de materiais e suprimentos adquiridos 
pelo município, como pelo vencimento da validade 
ou aquisição de quantidade acima do necessário.

S I T UAÇÃO   AT UA L
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Setor de Tratamento Fora de Domicilio e Central de Agendamentos 
red uzem filas para realização de exames

Secretaria Municipal de Saúde, Setor de 
Tratamento Fora de Domicilio (TFD) e Central de 
Agendamentos, buscou em fevereiro deste ano a 
melhoria do atendimento, implantando algumas 
mudanças.

Hoje os pedidos de exames de imagem, 
consultas e cirurgias são encaminhados pela 
Unidade Básica de Saúde (UBS) para o setor, 
sem que o paciente precise se deslocar para 
cadastramento do pedido. 

Assim que há o agendamento, o setor devolve 
o pedido para a UBS, que então comunica o 
paciente. Essa mudança possibilitou que haja 
significativa redução no tempo de espera do 
paciente pelo exame, além da extinção das filas 
físicas aonde o paciente aguardava atendimento 
direto no setor.

Alguns ajustes ainda estão sendo realizados, 
mas a Secretaria já observa avanços, como o 
tempo médio de espera para realização dos 
exames, além da rápida comunicação entre o 
setor e as Unidades de Saúde.

Proj eto  Triagem  Oftálmica  na  rede  municipal  busca
red uzir  evasão  escolar

Secretaria Municipal de Saúde com o apoio 
da Secretaria Municipal de Educação, promoverá 
nos próximos meses o programa para triagem 
oftalmológica nos alunos das escolas municipais

Propõe-se a atuar na identificação e na correção 
de problemas de visão em alunos matriculados 
na rede pública de ensino da Educação Básica.

A implementação desse projeto permitirá 
reduzir as taxas de evasão decorrente de 
dificuldades visuais, facilitar o acesso à diversidade 
de contextos sociais e, também, garantir melhoria 
na qualidade de vida destes cidadãos.

Os alunos da Educação Básica, em razão 
do esforço visual requerido, podem manifestar 
distúrbios oculares, como dores de cabeça, 
tonturas, cansaço visual e olhos vermelhos. Esses 
sintomas ocorrem principalmente quando estão 

lendo, escrevendo, pintando ou desenhando com 
objetos próximos dos olhos. 

Problemas preexistentes, não identificados, e 
sem o devido tratamento, podem comprometer 
a efetividade do processo ensino/aprendizagem, 
levando-os ao desinteresse e, consequentemente, 
à evasão da escola.

Programa de Ostomizados realiza
em média 85 atendimentos mensais

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
desenvolve o Programa de Atenção aos 
Ostomizados, direcionado a pessoa estomizada e 
aos seus familiares e cuidadores. 

Atualmente a SMS possui em média 70 
pacientes inscritos no programa e presta cerca de 
85 atendimentos mensais.  

A Estomia é um processo cirúrgico onde cria-
se uma comunicação entre o órgão interno com 
o exterior, com a finalidade de eliminar os dejetos 
(fezes e/ou urina) do organismo.

O programa tem como objetivo, garantir a 
pessoa estomizada um atendimento humanizado 
e qualificado, a fim de promover a ressocialização 
do usuário ao meio social e familiar, compartilhar 

informações sobre estomia intestinal e urinária, 
por meio de reuniões e palestras que acontecem 
mensalmente.
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Odontologia - Recém-nascidos  recebem atendimento especializado
A Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS), através do 
Setor Odontológico, está 
prestando atendimento 
especializado em cirurgias 
orais de recém-nascidos.

O Teste da Linguinha 
é agendado a todos os 
bebês nas Unidades 
Básicas de Saúde para 
a primeira vacina ou 
atendimento médico e de 
enfermagem.

Após avaliação 
odontológica no próprio 
posto, onde também são 
repassadas orientações 
sobre cuidados de higiene 
oral, havendo constatação 

de alteração no freio lingual, os recém-nascidos 
são encaminhados até o Centro Odontológico 
(Antigo SUS) para agendamento e cirurgia.

As orientações sobre hábitos saudáveis e 
higienização bucal dos bebês tem como objetivo 
atingir o índice de Cárie Zero em crianças até 
cinco anos de idade até o fim da gestão.

Prevenção de cáries na rede municipal
Também no Setor Odontológico, um trabalho 

em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Educação (SME) está sendo feito um trabalho 
de orientação de saúde bucal em toda a rede 
municipal de ensino.

O programa denominado Programa Saúde na 
Escola (PSE) tem como objetivo oferecer aos alunos 
conhecimento sobre hábitos de higiene bucal 
com palestras e escovações supervisionadas por 
odontólogos e auxiliares/técnicas de saúde bucal 
da Rede Municipal de Saúde.

Junto a este trabalho, realiza-se também 
o Programa Estadual de Fluoretação, onde 
semanalmente os alunos a partir de seis anos 
realizam bochechos com flúor.

U nidade de Pronto Atendimento 
(UPA) apresenta

R E S U LTA D O S
ELETROCÁRDIOGRAMA

RAIO X

FARMÁCIA

OUTROS

TOTAL PROCEDIMENTOS

TRIAGEM

CONSULTAS

INTERNAMENTO

OBSTETRÍCIA

ORTOPEDIA

ACIDENTES

VIOLÊNCIA

OUTROS

TOTAL  ATENDIMENTOS

MEDICAÇÃO

INALAÇÃO

CURATIVOS

SUTURA

TALA GESSADA

GLICEMIA

1º QUADRIMESTRE 2017

14.876
2.814
625
344
147
143

661
3.935
8.556
215

32.316
5.674
15.402
1.974
2.627
397
413
192
106

26.675
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CICLOVIA  PARQ UE  KLABIN GINÁSIO  DE  ESPORTES  FURTADÃO

ANTES DEPOIS

PRAÇA  DOS  PINHEIROS RUA  DO  CASCALHO

ANTES DEPOIS

RUA  XIBIU RUA  PEPITA

RUA  DOS  APACHES RUA  FRANCISCO  KROLL

ANTES DEPOIS

TRAVESSA   TROMBETA ÁREA 7 - OPERAÇÃO  TAPA-BURACOS
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BAIRRO  SÃO  SILVESTRE

RUA  ARAPONGAS RUA  ANDORINHASRUA  ARARAS RUA  Q UERO-Q UERO

ARAPONGAS C/ PINTASSILG OS


