2
3 ª e d i çã o d o P r o g r a m a J u st i ça n o B a i r r o a t e n d e
mais de 8 mil pessoas
O Programa Justiça no Bairro atendeu mais de 8 mil pessoas em quatro dias de execução (2 e 6 de maio).
A iniciativa foi do Tribunal de
Justiça do Paraná, por intermédio da desembargadora doutora Joeci Camargo, em parceria
com a Prefeitura, Administração
Dr. Marcio Matos, Sistema Fecomércio Sesc/Senac e o SESC
Cidadão. O Programa oportunizou aos cidadãos uma série de
serviços, além de atividades recreativas e de prevenção.
Audiências, divórcios, reconhecimento de paternidade/
união estável, ação de alimentos, de guarda e responsabilidade, ação e cobrança de DPVAT
foram alguns dos problemas
relacionados com a Justiça que
a população pôde resolver durante a realização da 3ª edição
do Justiça no Bairro.
Foram realizadas mais de

650 audiências e 290 perícias relativas as comarcas de Telêmaco Borba, Curiúva e Ortigueira. O Programa também realizou exames
de coleta de DNA para reconhecimento de paternidade, e 2.000 pessoas puderam fazer a
Carteira de Identidade (RG).

Casamento Coletivo

O Justiça no Bairro também ofereceu informações e orientação sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), HIV e Hepatites. Orientação de prevenção à saúde, além
de atividades recreativas.

2ª Etapa do Casamento Coletivo
tem 46 casais
O Casamento Coletivo do Programa Justiça no
Bairro, parte 2, foi realizado no dia 30 de junho no
teatro do Centro Cultural Eloah Martins Quadrado
(Casa da Cultura).
46 casais oficializaram o matrimônio. A celebração do ato ecumênico foi realizada pelo Dr. Paulo
Fabrício Camargo, juiz de direito da comarca de Telêmaco Borba.

O Casamento Coletivo realizado na sexta-feira
(5), no Ginásio de Esportes Heitor de Alencar Furtado (Furtadão) foi o ponto alto do evento. Ele reuniu
205 casais numa cerimônia que contou com a presença de mais de duas mil pessoas, entre familiares, amigos e convidados.
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P r oj e t o B r i n ca r r e ú n e m o r a d o r e s n o S ã o Fr a n c i s co
e V i l a E s p e r a n ça
atendimento à população com medidas de prevenção a doenças, como medição da pressão arterial,
teste de glicemia, medidas de combate à dengue e
outras doenças. Orientações sobre higiene bucal
e distribuição de escovas de dente também foram
feitas.
O Projeto Brincar já beneficiou aos bairros São
Silvestre, Jardim União, Vila Ozório e também a
população em geral com a edição do Programa
Justiça no bairro ocorrido na FATEB.
A Vila Esperança também recebeu o projeto, no
dia 24 de junho, na quadra ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) e reuniu centenas de pessoas.
Moradores São Francisco e bairros vizinhos receberam no dia 20 de maio a edição do Projeto Brincar, promovido pela Prefeitura, Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, por meio da Divisão de
Recreação, tendo por local a igreja católica.
Várias atrações foram apresentadas como a banda municipal, atividades para as crianças desde a
pintura de pele, piscina de bolinhas, cama elástica
e as brincadeiras com os super-heróis. Foram servidos lanches, refrigerante, pipoca e algodão doce.
As equipes da Secretaria de Saúde prestaram
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Administração reinaugura o Centro de
Convivência do Adolescente (CCA)
Com investimento de
R$ 499.893,60, a Administração Municipal reinaugurou nesta quinta-feira
(1º de junho) o Centro de
Convivência do Adolescente (CCA).
Localizado no Jardim Bandeirantes, o novo
prédio conta com 3 salas
(uma multifuncional para
uso computadores, jogos,
canto da leitura e palestras/temas, uma para atividades físicas e uma para
atividades de arte), sala
coordenação, sala equipe
técnica, refeitório, almoxarifado/deposito, cozinha, banheiros feminino e
masculino, adaptado com
chuveiro e banheiro para
pessoas com deficiência
motora.
O CCA atende 50 adolescentes divididos em
dois grupos de 25 ado-

lescentes em período manhã e 25 adolescentes em período da tarde, sendo que se
projeta futuramente para o novo prédio
dobrar o atendimento para 100 adolescentes.
O espaço de convivência, busca a formação para a participação e cidadania,
desenvolvimento do protagonismo e do
empoderamento de adolescentes em vulnerabilidades social. O Centro funciona

A Administração Municipal
de Telêmaco Borba, através da
Secretaria de Saúde, visando
melhor atender a população em
geral, firmou parceria com o Laboratório Pró Vida, para viabilizar
uma unidade móvel de atendimento aos pacientes da Unidades
Básicas de Saúde (UBSs).
A inovação partiu da necessidade do Laboratório Pró Vida em
ampliar seu atendimento à população, via Secretaria Municipal de
Saúde, disponibilizando um veículo van, completamente equipado e dentro dos padrões sanitários exigidos, para a realização
da coleta de materiais para os
exames laboratoriais que presta
à comunidade.
O projeto inovador está em
funcionamento, tendo sido testado e aprovado com êxito nas Unidades Básicas de Saúde da Vila
Izabel e Área 2. Com o serviço, os

em período contrário ao escolar, é subsidiado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).
As apresentações culturais ficaram por
conta do Coral das Meninas Cantoras do
CCA – Cânticos: Raridade e Aleluia e do
Grupo de Dança do CCA Another Brick in
The Wall - Pink Floyd (Outro Tijolo na Parede).

Van equipada realiza coleta para
exames laboratoriais nas UBSs

pacientes têm acesso facilitado para a
coleta, especialmente às gestantes e
os idosos, reduzindo a necessidade do
deslocamento do paciente até a sede

do laboratório e ainda minimizando o
tempo de espera em filas, melhorando o atendimento a todos os munícipes que utilizam o serviço.
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Prefeitura intensifica o programa de recape asfáltico
em bairros da cidade
A Prefeitura está trabalhando
no programa de recapes de ruas
em Telêmaco Borba. De acordo
com a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos (SMOSP)
e a Divisão de Pavimentação nos
últimos dias a atenção tem sido
dada ao perímetro central da cidade.

O recape da malha viária de Telêmaco Borba é uma das principais prioridades da Administração
atendendo aquelas ruas que estão
em condições mais precárias ou
que não tenham nenhum pavimento.
Mais recentemente foi concluída a Rua Professora Otília Mace-

Ru a O ti lia M a ce d o Si ko rs k

do Sikorski, Rua Papa Pio XII, Rua
Curitiba, paralela ao Colégio Estadual Wolff Klabin e ruas Tomazina, Nossa Senhora Aparecida Cem
Casas, além do recape, está sendo
feita a limpeza dos bueiros e posteriormente haverá a pintura de
sinalização.

i

Ru a To m a z in a

Ru a Pa pa Pi o X II
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Ru a N. S. Ap ar ec ida

Rua Cur itib a

Ad mi n istração rea l iz a primeiro Festiva l de Pipas
O 1º Festival de Pipas de
Telêmaco Borba reuniu mais
de 60 participantes e centenas de pessoas no sábado (17), no CTG ao lado do
Instituto Federal do Paraná
(IFPR). Promovido pela Divisão de Recreação Orientada
da Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Recreação (SMCER), o Festival premiou os participantes com
medalhas nas modalidades
Criativa acima de 13 anos,
Maior Pipa acima de 13 anos,
Criativa até 12 anos, Maior
Pipa até 12 anos e Menor
Pipa.

Confira os
vencedores

Criativa acima de 13 anos

Maior pipa acima de 13 anos

Cleverson Aparecido – Área 7
Jefferson Caldas – Ana Meri
Maicon Bruno – São João

Antônio Carlos Gomes – Jardim União
Diego Ferreira Nocera – Macopa
Eronildes Dias Nocera – Macopa

Criativa até 12 anos

Maior pipa até 12 anos

Menor pipa

Pietro Gustavo – São Francisco
Thayla Yasmim – Ana Meri
Arthur Camargo Kostkoski

Hugo Gabriel – Macopa
Murilo Mariano – São João

Emilly Maria – Área 2
Maicon Bruno – São João
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Ce nt ro d a J u ventude terá Ofic in as de D an ças G aú c h as
No dia 6 de junho, no Centro de Convivência da Juventude
(CCJ), foi realizada uma apresentação de danças gauchescas pela
Academia de Danças Gaúchas Grito de Liberdade.
A exibição foi comandada pelas professores Graciela Pereira da Luz e Leandro Floriano, Rarine Campos Ribeiro e Rodrigo
Campos Ribeiro.
A Academia de Danças trouxe ao CCJ os estilos xote, vaneira,
chamamé, milonga, bugio e valsa.
A proposta foi mostrar aos adolescentes a cultura e a tradição
da dança gaúcha.
As oficinas de Danças Gaúchas começaram no mês de junho e
serão realizadas sempre às quintas-feiras com a participação de
até 15 pares.

Pista de Skate – Reu n i ão de f in e pr oj et o de s kat ist a s
Com o objetivo de discutir e esclarecer dúvidas sobre
o projeto para a construção da pista de skate na Praça
Pastor Pedro Cortez, no bairro Cem Casas, um grupo de

skatistas de Telêmaco Borba esteve reunido com a Administração Municipal.
Os skatista conversaram sobre a elaboração de um projeto que venha atender as exigências de padrões oficias
para pista de skate, para que os skatistas possam treinar
pista oficial e de qualidade, com possibilidades de se desenvolver e aperfeiçoar suas manobras, objetivando a disputa de campeonatos. A intenção é também descobrir novos talentos e futuros campeões de skate.
O projeto apresentado pela Administração foi analisado
pelo grupo e aprovado por todos. Os skatistas decidiram
que o projeto deverá ser enviado a Federação Paranaense
de Skate para que seja dada uma última e definitiva avaliação.

Mor a d or es d o São Félix e San Raf ael pl e it eiam mel h or ias
A Administração Municipal realizou mais um encontro
nos bairros. No dia 25 de maio os moradores dos bairros
São Félix e San Rafael puderam reivindicar melhorias
para seus bairros.
Entre elas estão a construção de um centro comunitário, recuperação da pavimentação das ruas do bairro,
com um recape sobre o calçamento poliédrico e a colocação de alambrado no campo de futebol.
As reivindicações serão analisadas pelas equipes da
Administração e na medida do possível serão realizadas. Projetos para melhorar a segurança também foram
apresentados. Na Educação foi destacada a possibilidade
da vinda de novas universidades para se instalar em Telêmaco. A UEPG abrirá cursos de gestão pública e direito
para 2018.
No Bairro Santa Rita, o encontro foi no dia 22 de maio
e entrou na pauta a reforma da quadra da escola Municipal Maria Emília Steiger, construção de um centro de
esporte e lazer no terreno ao lado da escola, limpeza da
praça e pavimentação asfáltica em todas as ruas do bair-

ro que hoje são de calçamento poliédrico.
Um projeto de pavimentação que será contratado nos
próximos meses e que pretende pavimentar e recuperar todas as ruas da cidade nos primeiros dois anos de
mandato foi apresentado. Outro ponto levantado foi a
preocupação da Administração Municipal com mosquito Aedes Aegypti que é o transmissor da dengue, Zika e
Chikungunya.
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Autoridades destacam importância da conclusão da obra do
Hospital Regional de TB

O secretário de Estado de Assuntos Estratégicos Edgar Bueno, o prefeito Dr. Marcio Matos, a vice-prefeita e
secretária de Assistência Social Rita Mara de Paula Araújo, o secretário Geral de Gabinete Luis Fernando Matos, o
secretário de Saúde Ede Pukanski e o vereador e líder do
governo da Câmara Everton Fernandes Soares, estiveram
acompanhando as obras do Hospital Regional de Telêmaco Borba.
Eles foram acompanhados pelas equipes técnicas da
obra e destacaram a importância da conclusão da obra,
prevista para o final do ano.
Segundo o secretário de Estado de Assuntos Estratégicos Edgar Bueno, o Governo do Estado está trabalhando e investindo para que, ainda esse ano, o Hospital seja

entregue para a população. “É interesse do Governo Beto
Richa concluir essa obra importante para a toda a região
e acreditamos que possamos inaugurá-lo esse ano”, destacou.
O prefeito Dr. Marcio Matos lembrou da importância
do funcionamento do Hospital e do apoio de todos para a
finalização da obra. “Com o apoio de todos acredito que
possamos receber a obra concluída e realizar o sonho de
transformar Telêmaco Borba num centro médico regional”, frisou.
Na avaliação do secretário municipal de Saúde, Ede
Pukanski, a conclusão do Hospital é importante para Telêmaco Borba e para a região. “Com o Hospital seremos
um centro de referência em saúde “, reforçou.
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U n i d a d e s B á s i ca s d e S a ú d e at e n d e m s e m i n t e r va l o p a r a o a l m o ço
Desde o dia 1º de junho, as 16 Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) de Telêmaco Borba

estão atendendo sem intervalo para o almoço, de acordo com o
preconizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA).
A medida considera o processo de Tutoria da SESA, na qual o
município de Telêmaco Borba fez adesão, que busca organizar a
Atenção Primária em Saúde (APS) em todos os municípios para
que a mesma atue como porta de entrada, com resolutividade e
responsabilidade pelos cuidados dos seus cidadãos.
O manual sugere que a UBS abra às 8 horas e feche às 17 horas,
não podendo fechar para o horário de almoço, orientando a realização de escala ou horário diferenciado para o almoço de funcionários garantindo o acesso ininterrupto, totalizando 8 horas de
carga horária diária e 1 hora de intervalo de almoço, conforme
item 29 - página 18 disponível no site da Secretaria da Saúde do
Estado do Paraná, conforme link:
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Manualselo_bronze_2017_finaldofinal.pdf

P a r ce r i a e n t r e P r e f e i t u r a e I F P R g a r a n t e c u r s i n h o p r é - ve st i b u l a r p a r a
e st u d a n t e s d a e s co l a p ú b l i ca
A Prefeitura de Telêmaco Borba e o Instituto Federal do Paraná
(IFPR/Campus de Telêmaco Borba) realizaram uma parceria para
iniciar o Cursinho Pré-vestibular
Popular para estudantes da escola
pública.
A proposta é oferecer uma preparação para o Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) e demais
vestibulares para alunos da escola
pública de Telêmaco Borba e região.
A iniciativa partiu do professor
Leonardo Nickson, que atualmente
é professor no IFPR, e que com a
experiência em cursinhos comunitários em Londrina fez perceber
que em Telêmaco Borba existia
uma lacuna de propostas como
essa. O cursinho vai oportunizar
aos alunos que não tem condições
de pagar mensalidade em cursinhos particulares a realizar seus
sonhos de ingressar em universidades públicas ou ganhar bolsa em
universidades privadas.
As aulas tiveram início no dia
12 de junho, no Polo UAB – Universidade Aberta do Brasil, anexo ao

Campus da UEPG para 80 estudantes da escola pública em Telêmaco
Borba.
O processo contou com uma inscrição prévia e a realização de uma
prova no dia 2 de junho com a participação de 320 candidatos. Destes

80 foram selecionados para realizarem
o curso.
As aulas são ministradas de segunda a quinta-feira no Polo UAB, no horário das 19 até as 22 horas e o curso
terá a duração até o mês de novembro
do corrente ano.
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Centro de Convivência do Idoso (CCI) passará por processo de revitalização
A Prefeitura iniciou as obras de revitalização do Centro
de Convivência do Idoso (CCI). As melhorias serão realizadas de maneira que as atividades não necessitem ser paralisadas e sim adequadas conforme a etapa da obra.
A prioridade de momento é reforma total da cobertura,
revitalização do solário e a confecção de uma área de abrigo com o toldo de entrada para o acesso dos idosos ao salão social, local que receberá o piso completamente novo.
Serão trocadas as portas, rufos, além da confecção de
uma sala para atendimento médico e outra para os serviços da coordenação.
Pretende-se uma reforma na cozinha e na dispensa e a
colocação de prateleiras para o almoxarifado.

Na parte externa do CCI serão revitalizadas as calçadas
e o asfalto existente no pátio bem como a pintura do prédio.
Por fim haverá a revitalização do espaço da piscina, serão feitos novos banheiros, trocados os boxes, confecção
de novas janelas.
O CCI é administrado pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e conta com 2.200
idosos cadastrados e frequentando uma média de 1.300
aproximadamente.
Entre os benefícios oferecidos pelo Centro do Idoso estão baile, binguinho, jogos de mesa, hidroginástica, pilates,
alongamentos, entre outros.

Corpo de Bombeiros recebe eq uipamentos no valor de R$ 1 milhão
O 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba recebeu no mês de maio equipamentos e veículos avaliados em R$ 1 milhão.
O recurso aplicado para a compra dos equipamentos é oriundo do FUN-

REBOM – Fundo de Reequipamento
dos Bombeiros somados a um repasse
de R$ 150 mil da Câmara de Vereadores de Telêmaco Borba.
Os equipamentos adquiridos foram
duas caminhonetes Mitsubishu L 200,
para utilização em busca aquática e
salvamentos; uma auto ambulância Citroen Jumper (aquisição com apoio de
recurso do Poder Legislativo), um veículo Gol para utilização administrativa,
dois barcos de alumínio, dois barcos
para rafting, além de diversos materiais de primeiros socorros, de busca
e salvamento e materiais para mergulho.
A Prefeitura apoia as ações prestadas pelo Corpo de Bombeiros à população de Telêmaco Borba.
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Ad m i n i st r a çã o r e p a s s a v i a t u r a s p a r a o 2 6 º B a t a l h ã o d a
P o l íc i a M i l i t a r

Telêmaco Borba recebeu do governo do Estado, duas
viaturas para Polícia Militar. No dia 29 de junho, a Administração Municipal fez o repasse dos veículos ao 26º Batalhão da Polícia Militar.
O evento aconteceu em frente ao Paço das Araucárias

e foi prestigiado por autoridades políticas do Estado, do
Município e da comunidade.
Segurança Pública é uma das prioridades da atual Administração. Alguns avanços significativos foram alcançados ao longo desse primeiro semestre de 2017 como a
redução em aproximadamente 50% no número de homicídios e em 30% o número de furtos e roubos de veículos.

Tem sido permanente a solicitação perante aos setores competentes o aumento no número de efetivo das polícias Militar e Civil.
No primeiro semestre relevantes conquistas foram
obtidas três viaturas Toyota Ethios, entregues no primeiro bimestre e agora duas caminhonetes Amarok para a
Rotam.
Para o 26º Batalhão da Polícia Militar serão entregues
um total de 12 viaturas, sendo quatro para Telêmaco
Borba e outras oito para as demais cidades, sendo que
Figueira, Cândido de Abreu, Ortigueira e Curiúva receberam no 27 de junho.
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A Administração Municipal, entregou no dia 15 de maio sete veículos
novos para reforçar a frota municipal.
As áreas assistidas com estes novos veículos são a ação social e a saúde.
Trata-se de cinco automóveis para
a Secretaria Municipal de Assistência
(SMAS), sendo quatro gols, três com
recursos próprios e um deles com
verba federal do IGD da Gestão do Cadastro Único, além de uma Van marca
RENAULT/MASTER REVESCAP L3H2,
a qual foi destinada para a APAE, obtida pelo Fundo Nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) para o Fundo
de Assistência Social Municipal. O governo federal repassou o montante de
R$ 100 mil enquanto que a Prefeitura
complementou com R$ 25 mil.
Dois veículos foram adquiridos

Sete ve ícu l os vão r e f or çar a f r ot a m unicip a l

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
São eles, uma caminhonete Mitsubishi L200 para uso do almoxarifado
no transporte de materiais para as

unidades básicas de saúde e na UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) e
um veículo Gol para os trabalhos no
Programa Estratégia Saúde da Família (ESF).

Tel ê m aco Bor ba conq uista três t ít u l os n a 7ª Copa A MCG de F ut s a l
Telêmaco Borba foi o grande destaque da 7ª Copa AMCG de Futsal,
disputada entre os meses de maio
e junho, com os títulos de campeão
nas categorias masculina sub 17 e
adulto e feminina.
A Copa AMCG de Futsal é promovida pela Associação dos Municípios
dos Campos Gerais, organizada pelo
Setor de Esportes, e com apoio das
Prefeituras participantes, entre
elas a de Telêmaco Borba.

G inástica l eva o p r ime ir o lu g a r e m Cu rit iba e se g u n do e m Fran cisco Be l trã o
O talento da Ginástica Artística
de Telêmaco Borba é reconhecido
em todo o estado. Este ano o Centro
de Ginástica Artística participou de
dois festivais de estreantes, promovidos pela Federação Paranaense de Ginástica. No dia 10 de junho
em Curitiba sagrou-se campeão e
mais recentemente, dia 17 de junho,
alcançou o segundo lugar em Francisco Beltrão. O Centro de Ginástica
tem o apoio da Prefeitura de Telêmaco Borba, através das secretarias municipais de Educação, Cultura e Esportes.

