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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Unidades de ensino de Pinhais
passam por reformas e ampliações
As intervenções visam melhor receber
mais de 14 mil alunos atendidos pela
Secretaria Municipal de Educação
PMP

A Escola Municipal João Leal está passando por reforma completa

Todos os anos a Prefeitura de Pinhais prepara as unidades de
ensino para melhor receber os alunos, com obras de reforma e
ampliação. As aulas iniciarão no dia 7 de fevereiro e serão atendidas mais de 14 mil crianças, nas escolas e centros municipais de
educação infantil (Cmei).
O Centro Municipal de Educação Infantil Jane Ana, localizado
no bairro Maria Antonieta, está passando por uma reforma no
prédio existente com área de 270 m² e além desta intervenção o
Cmei também será ampliado em 63,90 m². O investimento é de
aproximadamente R$529 mil. A obra é executada em dois blocos,
o primeiro compreende salas para atendimento dos alunos, além
das salas da direção, dos professores, almoxarifado, secretaria,
instalações sanitárias, despensa, já no bloco de serviço constam
a cozinha, refeitório, lavanderia, banheiro e despensa.
Já o Cmei Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi o totalmente
demolido. A estrutura com apenas duas salas será substituída por
uma nova com cinco salas. “Enquanto isso, as crianças estão sendo
atendidas em um local no mesmo bairro e estão sendo muito bem
recebidas, com todo o suporte necessário”, explica a Arquiteta e
Urbanista, Karime Fayad, diretora do Departamento de Infraestrutura
Escolar, da Secretaria Municipal de Educação.
A Escola Municipal João Leal é outra unidade que está passando por reforma completa, com revestimentos, banheiros e cozinha
novos, assim como a Escola Municipal Lírio Jacomel. Os Cmeis Vó
Margarida; Vó Charlote; Raimunda Boeng Gorges e Enedina Alves
Marques receberão pintura total da unidade.
Para o mês de fevereiro está previsto o início das obras no Complexo Educacional CAIC. No local será realizada será a execução
de telhamento nas lajes existentes para evitar o acesso de pombos
e da água da chuva dentro da escola e do CMEI.

Governo do Estado nomeia novos
educadores sociais

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Prefeitura realiza bloqueio
total de vias de 17 a 26 de
janeiro
Do dia 17 ao dia 26 de janeiro, um bloqueio total será feito pela
Secretaria de Transporte e Trânsito de São José dos Pinhais na Rua
David Campista, entre a Rua Almirante Alexandrino e a Rua Agenor
Lino de Oliveira. A ação, realizada por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), será é necessário em decorrência
de obras de requaliﬁcação das calçadas serão executadas no local.
Importante lembrar que o acesso será permitido apenas aos
moradores do trecho em questão. O Demutran orienta que os
motoristas redobrem a atenção durante a realização das obras
e que procurem rotas alternativas. A plataforma WAZE também
fornecerá dados os usuários do aplicativo.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deu posse nesta segunda-feira
(15) para mais 9 educadores sociais da seleção de 411 proﬁssionais
que estão sendo chamados para atuarem no sistema socioeducativo.
Eles foram aprovados em concurso público realizado em 2014 e
atuarão em Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Paranavaí e
Umuarama. A solenidade de posse foi no miniauditório do Palácio
das Araucárias, em Curitiba.
Os novos educadores receberão treinamentos especíﬁcos sobre
temas como socioeducação, segurança, direitos humanos, cidadania
e formação proﬁssional. Os proﬁssionais serão responsáveis pelos
cuidados de mais de mil adolescentes em privação ou restrição
de liberdade no Estado. O trabalho inclui o acompanhamento dos
adolescentes dentro das unidades e atividades de escolarização
e de qualiﬁcação proﬁssional, além de audiências e atendimentos
médicos.
“Os educadores estão sendo chamados para ajudar no trabalho
de ressocialização dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Esses servidores vão atenderão junto dos outros que
já foram chamados a uma demanda existente no quadro funcional
das unidades socioeducativas do Estado, permitindo uma política
continuada junto aos servidores que compõe o corpo efetivo”, explicou o diretor-geral da Secretaria Hatsuo Fukuda, que representou
no evento o secretário Artagão Júnior.
“Ficamos felizes com esse investimento do Governo do Estado e do Governador Beto Richa, respondendo às solicitações da
Secretaria . Isso vai nos dar mais capacidade no atendimento socioeducativo, maior retorno em Segurança Pública e uma condição
maior para desenvolvimento de projetos de socioeducação, de
ressocialização desses jovens que precisam reencontrar o caminho da cidadania e do bem”, aﬁrmou o secretário Artagão Júnior.

