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PREVENÇÃO

QUedas sÃo coMUns dentro de casa na 
terceira idade. descUBra coMo evitá-las!
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PREVENÇÃO

Com o passar dos anos, o refl exo, a vi-
são e a musculatura já não são mais os mes-
mos. Uma das consequências é o aumento 
no número de quedas na terceira idade. Se-
gundo pesquisas da área, cerca de 30% dos 
idosos caem pelo menos uma vez ao ano. 
Este tipo de acidente, que acontece prin-
cipalmente dentro de casa, é a sexta causa 
de morte. Em outras ocasiões, os escorre-
gões, tropeções ou tombos comprometem 
a mobilidade da pessoa idosa e causa danos 
emocionais e psicológicos, uma vez que 
afetam a independência. 

Prevenir as quedas envolvem cuidados 
diretos com a casa, como evitar pisos es-

corregadios e deixar obstáculos pelo chão, 
além de dar atenção especial à saúde. Na 
terceira idade, a musculatura, o equilíbrio 
e o refl exo não são mais os mesmos, assim 
como a audição e a visão. Em alguns casos, 
o uso de medicação também pode compro-
meter o bem-estar do idoso.  

As quedas devem sempre ser relatadas 
ao médico e exigem atenção especial quan-
do o paciente caiu mais de duas vezes em seis 
meses. Assim, o geriatra vai poder avaliar a 
causa dos acidentes ao revisar o histórico clí-
nico, solicitar exame físico e mental, verifi car 
a medicação e até o ambiente doméstico. 

Diante das informações, o médico será 

capaz de identifi car problemas clínicos, 
indicar atividades que estimulem o equilí-
brio e a força muscular, suspender medica-
mentos que aumentam o risco de quedas, 
sugerir mudanças estruturais que tornem 
o ambiente domiciliar menos perigoso. 

Dicas! 
• Controle doenças como diabetes e hipertensão.
• Use bengalas ou andadores, quando indicado.
• Pratique atividade física para fortalecer a musculatura.
• Use calçados com sola antiderrapante e firme. 
• Evite chinelos sem elástico na parte traseira. 
• Instale barras de apoio no banheiro.
• Evite a automedicação.

QUedas coMProMeteM QUalidade de vida na terceira idade
Cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano. Alguns cuidados ajudam a evitar acidentes no dia a dia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 215 216
Pensionista 98 112 123 128 141 149 160 160 179 174 4
aPosentado 277 302 337 372 412 447 474 546 594 642 15

sUB total 375 414 457 500 553 596 634 706 773 816 835

conselheiros 13 773
ativo 3

medicos 3
pensao judicial 1

20

Total da Carteira: 59.555.657,32
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Valorizar o servidor público mu-
nicipal, corrigir distorções e propiciar 
reenquadramentos são alguns dos 
objetivos principais do novo Plano 
de Cargos, Carreira e Remuneração 
(PCCR), de Arapongas. O plano, que 
é um sonho antigo dos servidores pú-
blicos araponguenses, aguardado por 
mais de 20 anos, entrou em vigor no 
dia 27 de março, após ser aprovado na 
Câmara Municipal de Arapongas em 
novembro do ano passado.

O comprometimento da gestão 
atual foi fator determinante para a efe-
tivação do plano. O documento prevê 
benefícios para todos os servidores, 
sem exceções. Um dos pontos mais 
positivos do documento elaborado é 
a valorização e o incentivo aos estudos 
dos funcionários. 

No Plano de Carreira, o servidor 
terá um percentual sobre seus ven-
cimentos mediante a conclusão de 
formação escolar, seja Ensino Fun-
damental, Ensino Médio ou Ensino 
Superior. Porém, o nível de escolari-
zação deve ser acima da exigida para 
ingressar no cargo. 

Outra maneira de valorização pode 

ser obtida através de cursos de capa-
citação. A cada 100 horas de curso de 
aperfeiçoamento na área de atuação 
profissional, o funcionário tem direito 
a 3% de aumento nos rendimentos. 
Desta forma, o PCCR é uma maneira 
de buscar qualificação e progredir na 
carreira por iniciativa própria.

Sobre o novo plano, que é moti-
vo de comemoração pelos servidores 
municipais, o presidente do Instituto 
de Previdência, Pensões e Aposenta-
dorias dos Servidores de Arapongas 
(IPPASA), João Mariano Filho, avalia 
que é positivo, uma vez que houve am-
pliação de diversos benefícios. “Todos 
ganham. Os servidores que têm mais 
qualificação profissional conquistam 
o reajuste, e a população, que utiliza os 
serviços prestados por esses servidores, 
tem um atendimento de maior quali-
dade”, sublinha. 

Não é possível definir um único 
percentual para todos, pois cada fun-
ção possui sua complexidade. Devi-
do aos vários tipos de cargos, que são 
enquadrados em cinco grupos com 
requisitos distintos, cada caso é uma 
situação diferente. No primeiro mo-

mento, todos serão reenquadrados 
na pasta funcional com o conceito “A”. 
Após apresentarem a documentação 
necessária para mudança de classe, 
passará a um novo conceito, como “B”, 
por exemplo. 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Para os aposentados e pensionis-

tas, os benefícios do Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração (PCCR) 
também serão estendidos aos que 
possuírem paridade, que é a garantia 
do servidor aposentado em ter seus 
proventos reajustados em conformi-
dade com os índices estendidos aos 
servidores ativos. Eles podem ter seus 
proventos reajustados, desde que  es-
tejam de acordo com as regras do 
PCCR. 

Atualmente, o IPPASA possui cerca 
de 500 aposentados com esse direito. O 
IPPASA informa que está à disposição 
de todos os aposentados e pensionis-
tas que querem rever sua categoria ou 
tirar dúvidas sobre o PCCR. O Plano 
de Cargos e Salários também pode ser 
conferido no site da Prefeitura e da Câ-
mara Municipal.  

Plano de cargos e salários  
valoriza todos os servidores

Um dos pontos mais positivos do documento elaborado é a valorização e o incentivo aos estudos dos funcionários



O IPPASA É NOSSO, O BENEFÍCIO É SEU!
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BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  EM ABRIL DE 2016
APOSENTADORIAS:

Naici Vasconcelos de Souza – 11.01.2016

José Carlos Frezarin – 01.03.2016 

Noe Goveia – 01.03.2016 

Constantino Afonso – 12.03.2016

Dirce Fialho Sinigália – 16.04.2016

João Vieira Ribeiro - 28.04.2016

Euclides Marchi – 29.04.2016

Maria Gonçalves Mazzaron - 10.05.2016

Nome do(a) servidor(a)         Ato Concessório   Benefício

Eva Maria Marris da Silva          Decreto nº. 194/2016 Aposentadoria Voluntária por Idade

Sonia Maria Rossi Michelin          Decreto nº. 195/2016 Aposentadoria Voluntária por Idade

Antonia de F. Francisco de Oliveira        Decreto nº. 196/2016 Aposentadoria Voluntária por Idade

Leonor Aguiar da Costa                           Decreto nº. 197/2016  Aposentadoria Voluntária por Idade

Sonia A. Fernandes de Oliveira               Decreto nº. 224/2016 Aposentadoria por Invalidez

Eliane Cristina Fix                                      Decreto nº. 225/2016 Aposentadoria por Invalidez

Airton Elias Alves Pereira                        Decreto nº. 226/2016 Aposentadoria por Invalidez

Marlene Horvatich Franzon               Decreto nº. 309/2016             Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Regra Especial de Professor

Maria de Fátima Soares Rossette         Decreto nº. 310/2016 Aposentadoria Voluntária por Idadde

Lúcia Helena Gomes Golon                     Decreto nº. 311/2016             Aposentaria Voluntária por Tempo de Contribuição

Registro de Aposentadorias: 
Nome do Servidor            Ato de Registro 
Noemi Lourenço da Silva Medina CJTJ 304/2015
Maria Helena Batalha DDM 7/2016
Luiz Carlos de Lima DM 8/2016
Divino Jorge Aguiar DDM 20/2016
Silvia Coelho Rocha Ildelfonso DDM 29/2016
Maria Luisa Moreira DDM 36/2016
Meire Cabulan DDM 54/2016
Teresinha Barbosa de Oliveira DDM 85/2016
Lucas Bruz de Oliveira DDM 86/2016
Marilena Evaristo Geraldini DDM 121/2016
Isabel Alves de Oliveira DDM 135/2016
Cleusa Garanhani da Silva Acórdão 533/2016
Luis Carlos dos Santos Acórdão 862/2016
Vanessa Morozovski de Souza Moreno Acórdão 862/2016
Edvaldo Leandro CRB 902/2016
Cleusa Maria de Souza CRB 2238/2016
Jeanette Aparecida Simei Cardozo CRB 2895/2015
Mercedes de Fátima Simoni Machado CRB 3239/2016
Maria Amalia Constantini Coelho CRB 3241/2016
Iuza Aparecida Gonçalves Barbosa CRB 3243/2016
José Moreira dos Santos CRB 3270/2016
Sebastião Cândido dos Santos CRB 3367/2016
Teresa Gomes CRB 3368/2016
Enia Maria de Oliveira CRB 3374/2016
Carlos Roberto Santos CRB 3375/2016
Neusa Fonçatti CRB 3377/2016
Carmen Garcia Coelho CRB 3387/2016
Maria Odete Silva Rachoel CRB 3388/2016
Aparecida das Graças de Souza Cheles CRB 3389/2016
Vilma de Oliveira CRB 3390/2016
Elizabeth Norato de Oliveira CRB 3391/2016
Oseias Gonçalves de Souza CRB 3392/2016
Edna dos Santos CRB 3393/2016
José Nicastro Netto CRB 3410/2016
Maria de L. Marquezim Garanhani CRB 3426/2016
João Bosco Bonin CRB 3439/2016
Flora Aparecida Sanchez do Prado CRB 3448/2016
Elsa Laurentina da Silva CRB 3450/2016

Registro de Pensões: 

Nome do Servidor             Nome do Pensionista  Ato de Registro
Marly de S. Santos      Tauana Cristina A. de Souza Acórdão 163/2016
Julieta Kuss M.                Eugenio Mascarenhas        DDM 206/2015

BENEFÍCIOS REGISTRADOS
 NO TRIBUNAL DE CONTAS

PENSÕES:

Portaria nº. 014/16 – Pensão Mensal Vitalícia 
à José Vanderlan de Souza, em decorrência 
do falecimento da servidora Naici Vasconce-
los de Souza. 

NOTAS DE FALECIMENTO

Os contribuintes que entregaram a 
declaração do Imposto de Renda 2016 
podem consultar o extrato no e-CAC 
(Centro Virtual de Atendimento), 
na internet, para verifi car eventuais 
pendências e acompanhar a situação 
perante a Receita. O mecanismo está 
disponível no site da própria Receita 
Federal.

Segundo a assessoria de impren-
sa da Receita, o próprio contribuinte 
pode retifi car a declaração, caso ne-
cessário. Mas, se a Receita aponta pro-
blemas e o contribuinte fez a declara-
ção correta, não há o que retifi car. Ele 

terá de aguardar o contato da Receita 
para mostrar seus documentos ou po-
derá agendar um atendimento, apenas 
a partir de 2017, informa a assessoria. 
O status “processada” indica que a 
declaração foi recebida e o processa-
mento, concluído.

As restituições serão pagas em 
sete lotes, sendo o primeiro progra-
mado para 15 de junho e o último, 
para 15 de dezembro. De acordo com 
a legislação, terão prioridade no rece-
bimento das restituições os idosos e os 
contribuintes que têm alguma doença 
grave ou defi ciência física.

restitUiÇÃo do iMPosto de 
renda coMeÇa eM JUnHo

Primeiro lote será liberado a partir do dia 15 do próximo mês.
Idosos estão na lista de prioridades


