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”Mello : A recuperação 
de estradas rurais é  
essencial para os municípios 

Angela Mercer de Mello > prefeita 
sobre a Patrulha do Campo que 
permanece em Tibagi até 15 de maio 

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, a Prefeitura Munici-
pal de Irati, em parceria com a Força Sindical do Paraná reali-
zam o 1° de Maio Solidário e a abertura do 46° Torneio do Tra-
balhador, na próxima quinta-feira, a partir das 9h, no Estádio 
Municipal Abrahn Nagib Nejm. Além da tradicional Costela de 
Chão, ao longo do dia haverá shows com artistas locais. 

O Circuito Cultural Sesi Estadual, com apoio da Diretoria Mu-
nicipal de Cultura, traz a Castro nesta quarta-feira o espetá-
culo “As tramoias de José na Cidade Labiríntica’. A apresenta-
ção acontece no Teatro Bento Mossurunga, às 20 horas. Os 
ingressos antecipados podem ser comprados na Casa de Cul-
tura Emilia Erichsen e também na hora do espetáculo.   

EVENTO COMEMORATIVO   

ATIVIDADE 

1° de Maio Solidário marca 
Dia do Trabalhador em Irati 

Circuito Cultural Sesi traz a  
Castro espetáculo teatral 

OBRAS 

GIROREGIONAL
DRAMA >> GAROTO TEM SÍNDROME QUE CAUSA DEFORMAÇÕES 

Menino com doença rara 
comove população de PG 
O menino Thiago sofre de uma doença rara, chamada Síndrome de Proteus, que ainda 
não teve a cura descoberta pela medicina. A doença provoca deformações pelo corpo 
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O caso de uma criança es-
tá sensibilizando a popu-

lação ponta-grossense. O pe-
queno Thiago sofre de uma 
síndrome rara que ainda não 
teve a cura descoberta pela 
medicina. Na Vila Cristina, re-
gião do bairro de Nova Rús-
sia, um dos bolsões de pobre-
za de Ponta Grossa, a história 
de vida do menino comove 
e chama a atenção dos mo-
radores da região. Ele nasceu 
com os pés defeituosos e tem 
deformidades na região ab-
dominal – doença conhecida 
como hemangioma. Os mé-
dicos o diagnosticaram, tam-
bém, com a síndrome de Pro-
teus. 

“A situação dele é muito 
difícil. Apesar de levar uma 
vida dentro da normalidade, 
sabemos que ele sofre pre-
conceito. Os pés dele são 
enormes e isso já está afetan-
do a coluna. Ele não pode 
correr porque sente muitas 
dores. Também não tem cal-
çados. Colocamos meias em 
seus pés para que ele não 
fique descalço”, conta Ales-
sandra Viana, tia do meni-
no. A síndrome de Proteus 
é uma doença congênita que 
provoca o crescimento exage-
rado e descontrolado da pe-
le, desenvolvimento atípico 
com crescimento exagerado 
dos membros e hemi-hiper-
trofia. É uma doença extre-
mamente rara: se descreve-
ram cerca de 200 casos em 
todo mundo e Thiago faz par-

AUXÍLIO 

SOS acompanha casa da criança 
Após fazer o levantamento das condições da família, a Defesa 

Civil solicitou apoio do Serviço de Obras Sociais (SOS) de Ponta 
Grossa para prestar auxílio ao garoto. Já foi solicitado transporte 
escolar para o garoto, e as instituições buscam agora uma forma 
de leva-lo até Curitiba quando ele precisar de consulta médica. 
Quando detectada nos estados iniciais, os sintomas da Síndrome 
de Proteus podem ser controlados através do uso de medicamento, 
que atua no organismo na prevenção do crescimento anormal dos 
tecidos. 

Doença. Menino sofre da Síndrome de Proteus, que não tem cura | Foto: Christiano Barbosa  

te deste universo. Como são 
poucos os casos para estudo, 
quase todas as situações não 
têm solução. 

Alessandra conta que Thi-
ago é levado, às vezes, para 
avaliação médica, no Hospi-

tal Pequeno Príncipe, em Cu-
ritiba. No entanto, os resulta-
dos não são animadores. “O 
problema dele só cresce e ca-
da vez é mais complicado. O 
tratamento que ele está fazen-
do é para evitar a progressão 

da doença. Entretanto, isso 
não está sendo possível”, sa-
lienta. O caso de Thiago foi 
descoberto depois que a De-
fesa Civil foi até a região para 
avaliar a situação de algumas 
famílias que vivem em áre-
as de risco. De acordo com o 
coordenador da Defesa Civil 
em Ponta Grossa, Edimir de 
Paula, eles foram até o local 
após solicitação de vistoria 
na casa e encontraram a fa-
mília do garoto vivendo em 
condições precárias. “São du-
as famílias vivendo no mes-
mo terreno, uma delas já es-
tá na fila da Prolar, e agora 
vamos tentar colocar a outra 
para conseguir uma casa tam-
bém”, destaca o coordenador 
da Defesa Civil. 

SINDICATO ENTRA EM ACORDO COM O GOVERNO DO ESTADO 

Professores encerram paralisação 
Depois de uma semana de 

greve e diversas negociações 
com Estado ao longo deste pe-
ríodo, os professores da rede 
estadual de ensino decidiram 
aceitar as propostas do Gover-
no e colocaram um ponto fi-
nal na paralisação das aulas 
nas escolas estaduais. A de-
cisão foi tomada em Assem-
bleia Geral, realizada na tarde 
de ontem, na capital do Esta-
do. O secretário de estado da 
Educação, Paulo Schmidt de-
terminou a retomada das au-
las imediatamente, em todas 
as escolas da rede estadual 
do Paraná. “A volta imediata 
das aulas foi uma das condici-
onantes do Governo do Esta-
do nas negociações, pois não 
existe mais motivo para os 
alunos continuarem sem au-
las”, disse Schmidt. 

Com o fim da paralisação, 
a Secretaria da Educação en-

Votação. Decisão do fim da greve foi tomada em Assembleia  
Geral realizada pela categoria ontem à tarde | Foto: Divulgação 

caminhará, nos próximos dias 
orientação, aos 32 Núcleos Re-
gionais de Educação sobre a 
reposição das aulas perdidas. 
Segundo o secretário será ava-

liado o impacto da paralisação 
nas várias regiões do estado. 
“A maioria das escolas teve 
adesão parcial ao movimen-
to, as adesões totais ou a não 

>> Secretaria da Educação 
encaminhará orientação, 
aos 32 Núcleos Regionais 
de Educação sobre a 
reposição das aulas 

paralisação foram em menor 
número. As orientações preci-
sam contemplar todos esses 
casos para resguardar o direi-
to máximo dos alunos, que é 
ter sua aula e seu conteúdo as-
segurado”, afirmou Schmidt. 
Os Núcleos Regionais de Edu-
cação serão responsáveis pela 
análise dos documentos e pa-
ra assegurar a efetivação da re-
posição das aulas. Ontem pe-
la manhã, governo e sindicato 
tiveram mais um encontro pa-
ra assinar as propostas finais, 
tratadas junto com o governa-
dor Beto Richa. 

CREA ALERTA PARA INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS 

Construções exigem 
segurança externa 

Junto com as novas constru-
ções vêm as mudanças na pai-
sagem e as interferências na ro-
tina da população. O cuidado 
com a integralidade das pesso-
as que circulam no entorno da 
obra, deve receber atenção e 
seguir as normas de seguran-
ça preconizadas pelo Ministério 
do Trabalho. De acordo com 
o inspetor do CREA-PR, enge-
nheiro civil e especialista em 
Segurança do Trabalho, Gerson 

Carneiro, a NR 18, obriga as 
construtoras a instalarem dispo-
sitivos externos de proteção pa-
ra trabalhadores e transeuntes. 
As normas tratam das condições 
e meio ambiente de trabalho na 
indústria da construção civil. To-
da obra necessita de tapumes, 
para o isolamento e proteção do 
canteiro. A calçada não pode ser 
obstruída por essas barreiras e 
nem por qualquer outro tipo de 
material de construção 

GOVERNO AINDA NÃO SE MANIFESTOU 

Agricultores protestam 
contra a Caixa em PG 

Cerca de 200 agricultores da 
região dos Campos Gerais rea-
lizaram um protesto em fren-
te à Caixa Econômica Federal 
de Ponta Grossa. A manifesta-
ção tem como objetivo solicitar 
ao Governo Federal a liberação 
de recursos para os projetos de 
habitação rural pendentes jun-
to aos agentes financeiros e re-
cursos para novas contratações. 
“A Caixa não paga os projetos 
em andamento desde o final do 

ano passado e, só na regional de 
Ponta Grossa, são mais de R$ 
10 milhões em atraso”, explica 
Nelson Dias. Manifestações pe-
lo mesmo motivo foram realiza-
das em todo o País. Representan-
tes do Ministério das Cidades, da 
Caixa Econômica Federal e agri-
cultores se reuniram durante a 
tarde de ontem, no entanto, ne-
nhum posicionamento havia si-
do divulgado até o fechamento 
da edição. 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA  
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AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
 

Pregão Eletrônico Nº 001/2014 
Protocolo N° 13.003.475-6 anexado ao 13.079.585-4 
 
Objeto:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de solução composta 
por: execução de serviço especializado, equipamentos (hardware/firmware), 
software de gerenciamento, controle e monitoramento de pessoas e 
fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de 
vídeo monitoramento, comunicação de dados, bem como licenças, garantia, 
assistência, treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações 
técnicas, quantidades, condições de fornecimento e acordo de níveis de 
serviço. 
 
DATA: Acolhimento /Abertura/Divulgação da Proposta: Limite de até 09 horas e 
30 minutos  de 23 de maio de 2014. 
Início sessão/ Disputa de Lance: 10 horas e 30 minutos  de 23 de maio de 
2014. 
LOCAL: PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS - RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS 
– 2° andar – Ala C - CENTRO CÍVICO – CEP.80.530-915 – CURITIBA- PR. 

O edital está disponível nos sítios eletrônicos: www.licitacoes-
e.com.br, www.compraspr.pr.gov.br ou 

www.justica.pr.gov.br – Licitações. 
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