
• Há uma presença significativa de nebulosidade bai-
xa no estado, mas que afeta as condições do tempo 
principalmente na metade sul. Algumas chuvas leves 
e chuviscos no setor, sendo que no leste e sul, são 
mais persistentes os chuviscos em algumas áreas.
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15/10/18................................. R$ 43,00
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Brasil tem mais de 2,5 milhões 
de professores

 O número de pro-
fessores no Brasil passa de 
2,5 milhões, segundo censos 
educacionais do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) referentes a 2017. 
Desse universo, 340 mil pro-
fessores estavam atuando. 
Hoje (15), no Dia do Profes-
sor, a Agência Brasil mostra 
as ideias de quem quer seguir 
a carreira e de docentes que 
não abrem mão da profissão.
 Sobre a formação 
profissional dos que estavam 
em sala de aula, 4,3 mil têm 
diploma superior; 65,4 mil, es-
pecialização; 128,4 mil, mes-
trado; 143,4 mil, doutorado. 
Apenas 10 deles não tinham 
graduação.

 A maior parte dos 
professores (2,192 milhões) 
é da educação básica, en-
quanto 349.776 são do en-
sino superior. As estatísticas 
educacionais contabilizam os 
profissionais uma única vez, 
independentemente de atua-
rem em mais de uma região 
geográfica, unidade da Fede-
ração, município ou etapa de 
ensino. Do total de professo-
res, 345,6 mil estão na zona 
rural.
 A maioria dos profes-
sores tem entre 30 e 39 anos. 
Mulheres representam qua-
se 70% do corpo docente no 
país.

Censo
 O Censo Escolar, 
que coleta dados da educa-

ção básica, é coordenado 
pelo Inep e realizado a partir 
de informações das secreta-
rias estaduais e municipais de 
educação e escolas públicas 
e privadas do país.
 A estatística sobre 
a educação superior, apon-
tadas como a pesquisa mais 
completa do país, reúne infor-
mações sobre as instituições 
de ensino superior, seus cur-
sos de graduação presencial 
ou a distância, cursos se-
quenciais, vagas oferecidas, 
inscrições, matrículas, ingres-
santes e concluintes e infor-
mações sobre docentes nas 
diferentes formas de organi-
zação acadêmica e categoria 
administrativa.

Agência Brasil

Atualização automática
antecipa horário de verão de

celulares da TIM
 Clientes da opera-
dora TIM em várias cidades 
do país acordaram uma hora 
mais cedo hoje (15) em fun-
ção de um problema do siste-
ma da operadora que adian-
tou o relógio dos telefones 
celulares para o horário de 
verão automaticamente. No 
ano passado, o horário de 
verão teve início no dia 15 de 
outubro. 
 Este ano, o horá-
rio de verão estava previsto 
para começar no dia 4 de no-
vembro - primeiro dia de pro-
vas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Para 
não prejudicar os candidatos 
que vão participar da prova, 

o governo decidiu adiar o iní-
cio do horário de verão para 
18 de novembro. 
 Mesmo diante da 
manifestação de diversos 
usuários nas redes sociais, 
atendentes do serviço de 
atendimento ao consumidor 
ainda não tinham sido orien-
tados até as primeiras horas 
da manhã. A reportagem 
contatou a empresa por tele-
fone, e, por mais de uma vez, 
os atendentes descartaram 
que tenha ocorrido qualquer 
falha do sistema nos últimos 
três dias. A orientação foi tirar 
a atualização de horário do 
modo automático.
 Em resposta à Agên-

cia Brasil, a assessoria de 
imprensa da TIM informou 
que o problema atingiu al-
guns modelos de smartpho-
nes. “As ações corretivas já 
foram tomadas para a nor-
malização do relógio. A TIM 
lamenta o ocorrido e pede 
desculpas aos seus clientes 
pelo inconveniente.”
 A Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel) informou que não há re-
gulamentação sobre esse 
assunto e orientou os consu-
midores a entrarem em con-
tato com a prestadora para 
saber como proceder para 
resolver o problema.

Agência Brasil

Pela primeira vez, vacinação em dia será obrigatória
para fazer matrículas nas escolas

 Pela primeira 
vez, a vacinação em dia 
será obrigatória para fa-
zer a matrícula de me-
nores de 18 anos nas 
escolas das redes públi-
ca e privada do Paraná.
 A partir de ago-
ra, é preciso apresentar 
a original e a cópia da 
Declaração de Vacina-
ção, que pode ser obti-
da nos postos de saúde.
 De acordo com 
o governo estadual, a 
ausência da declara-
ção não impossibilita a 
matrícula ou rematrícu-
la. Contudo, os pais ou 
responsáveis têm que 
regularizar a situação 
em 30 dias.
 Se isso não 
ocorrer, a escola é obri-
gada por lei a comuni-
car a situação ao Con-
selho Tutelar, conforme 

o governo estadual.
Cronograma de matrí-

culas
Rede pública estadual
 As matrículas 
podem ser feitas entre 3 
e 7 de dezembro.
 Os pais ou res-
ponsáveis dos estudan-
tes que vão ingressar 
no 6º do ensino funda-
mental ou na 1ª série 
do ensino médio devem 
comparecer às escolas 
estaduais para onde os 
alunos foram direciona-
dos.
 Segundo a Se-
cretaria da Educação, 
também é necessário 
apresentar orginal e có-
pia de documentos de 
identificação: pode ser 
a certidão de nascimen-
to, o RG ou certidão 
de casamento. O RG é 
obrigatório para alunos 

maiores de 16 anos.
 Fatura da conta 
de luz, de no máximo três 
meses, também deve ser 
apresentada. Há ainda a 
necessidade de informar 
um número de telefone 
para contato.
 No caso de re-
matrícula, os pais de 
estudantes já matricu-
lados na rede estadual 
devem ir até a escola 
para assinar a rematrí-
cula entre 19 e 30 de 
novembro.
 É obrigatório le-
var conta de luz e RG 
do aluno com mais de 
16 anos.

Rede municipal de 
Curitiba

 As matrículas 
estarão abertas entre 
os dias 6 e 21 de de-
zembro para as turmas 
do ensino fundamental. 

Elas devem ser feitas 
nas unidades pretendi-
das.
 Para as crian-
ças que forem trocar de 
unidade escolar, o pra-
zo vai de 29 de novem-
bro a 3 de dezembro.
 A prefeitura in-
formou que, as crian-
ças que não foram ca-
dastradas previamente, 
devem ir às unidades 
desejadas para fazer a 
matrícula entre 6 e 21 
de dezembro.

Os documentos ne-
cessários são:

 Certidão de 
nascimento da criança 
ou estudante (original e 
cópia);
 Carteira de va-
cinação da criança ou 
estudante (pode ser 
feita nas Unidades de 
Saúde);

 Cartão do SUS 
(pode ser feito nas Uni-
dade de Saúde).
 RG do respon-
sável (original e cópia);
 CPF do respon-
sável (original e cópia);
 C o m p r o v a n t e 

da conta de luz (origi-
nal e cópia). Se o com-
provante não estiver 
em nome do respon-
sável pela matrícula é 
necessário apresentar 
também um outro com-
provante com o mesmo 

endereço (conta de te-
lefone, carta do banco, 
cartão de crédito).
 Para estudan-
tes vindos de outros 
estados é necessário 
apresentação do histó-
rico escolar.


