
• Terça-feira com características de verão no Paraná. 
Durante a manhã sol entre nuvens, aquece bastante 
e, a partir da tarde, há previsão de chuvas rápidas e 
localizadas em todas as regiões paranaenses.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
15/01/19................................. R$ 66,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/01/19.................................R$ 29,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/01/19................................. R$ 48,00

Fonte: Deral/Seab

Período para planejamento pedagógico foi alterado
 O ano letivo de 
2019 começa em 14 de 
fevereiro para um mi-
lhão de alunos matricu-
lados na rede estadual 
de ensino do Paraná. 
Porém, para os profis-
sionais da educação o 
retorno acontece em 
11 de fevereiro, com as 
atividades de Estudo e 
Planejamento, que nes-
se ano tiveram as datas 
alteradas e acorrem em 
três períodos: nos dias 
11 a 13 de fevereiro; 25 
e 26 de julho e 05 de ou-
tubro.
 A mudança foi 
definida pela Secretaria 

de Estado da Educação, 
atendendo a pedidos 
dos professores. Eles 
destacaram a impor-
tância de poder dedicar 
mais períodos ao longo 
do ano para o desenvol-
vimento dos planos de 
aula, estudo e prepara-
ção das atividades que 
pretendem realizar em 
sala. A distribuição de 
dias de Estudo e Pla-
nejamento nos dois se-
mestres tem o objetivo 
de garantir a continuida-
de do projeto de apren-
dizado definido no início 
do ano letivo.
 A nova organi-

zação do Calendário Es-
colar não altera as datas 
para os alunos. O pri-
meiro semestre termina 
em 12 de julho e as au-
las do segundo semes-
tre começam no dia 29 
do mesmo mês, totali-
zando duas semanas de 
férias para os estudan-
tes, no meio do ano. O 
último dia de aula será 
19 de dezembro.
 MUDANÇAS - 
No calendário anterior, a 
semana pedagógica e o 
planejamento ocorriam 
nos dias 7, 8, 11, 12 e 
13 de fevereiro. Aten-
dendo a solicitações de 

melhoria no processo 
de planejamento das 
ações pedagógicas e 
preparação dos profes-
sores, as atividades fo-
ram divididas nos dois 
semestres e tiveram sua 
denominação alterada 
para Estudo e Planeja-
mento.
 Com essa alte-
ração de datas foi pos-
sível ampliar o período 
de distribuição de au-
las para o ano letivo de 
2019, que será de 1º a 
9 de fevereiro. As datas 
de início e término das 
aulas permanecem sem 
alterações.

Monitoramento ajuda a prevenir e reduzir riscos
de desastres naturais

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Júnior conheceu nes-
ta segunda-feira (14) a 
estrutura da Coordena-
doria Estadual de Pro-
teção e Defesa Civil do 
Paraná. O espaço, lo-
calizado no Palácio das 
Araucárias, em Curitiba, 
faz o monitoramento 
dos eventos climáticos 
que ocorrem Estado por 
meio do Centro Estadu-
al de Gerenciamento de 

Riscos e Desastres (Ce-
gerd).
 Desde que foi 
instalado, em abril 2017, 
o Cegerd tem contribuí-
do para evitar prejuízos 
causados por desas-
tres naturais em todo o 
Estado e também com 
alertas para a retirada 
de pessoas de áreas de 
risco de enxurradas, en-
chentes e deslizamento 
de terra.
 “É um trabalho 

extremamente impor-
tante, que tem ajudado 
a reduzir os prejuízos e 
colaborado com o traba-
lho de prevenção”, disse 
o governador. Segun-
do os técnicos respon-
sáveis pelo centro, os 
prejuízos causados por 
intempéries climáticas 
caíram 80% nos últimos 
anos, passando de R$ 
820 milhões em 2016 
para R$ 158 milhões em 
2017.

 Acompanhado 
do chefe do Gabinete 
Militar da Governado-
ria, major Welby Perei-
ra Sales, o governador 
também conheceu ou-
tras frentes de trabalho 
e ações realizadas pela 
Defesa Civil do Paraná, 
como a captação de re-
cursos federais para os 
municípios e o trabalho 
na preparação de pla-
nos de contingências 
em casos de desastres.

 O órgão tam-
bém está construindo 
depósitos para descen-
tralização de ajuda hu-
manitária e adquirindo 
mais equipamentos para 
atendimento a emergên-
cias com produtos quí-
micos e para o combate 
a incêndios florestais.
 BRIGADA ES-
COLAR - Outro projeto 
em andamento apresen-
tando ao governador é o 
de capacitação de pro-

fessores da rede esta-
dual do ensino por meio 
do programa Brigada 
Escolar, que visa treinar 
a comunidade das es-
colas para enfrentar si-
tuações de emergência 
dentro das escolas.
 “Até agora, 48 
mil docentes foram ca-
pacitados. Para este 
ano, nossa intenção é 
treinar mais 14 mil pro-
fissionais da educação”, 
disse o coordenador 

executivo de proteção 
e de defesa civil, major 
Adriano de Melo.
 O governador 
também foi informado 
que a Defesa Civil do 
Paraná está adquirindo 
um novo radar para o 
monitoramento de de-
sastres. Hoje, o Estado 
faz o monitoramento por 
meio de 432 estações, 
sendo 125 hidrológicas, 
159 pluviométricas e 
122 meteorológicos.


