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Acordo pioneiro abre acesso de escolas estaduais 
a softwares Microsoft

 O Paraná é o 
primeiro Estado do Bra-
sil a fechar um convênio 
com a Microsoft com o 
objetivo de fomentar a 
educação, qualificação, 
inovação e empreende-
dorismo. O protocolo de 
intenção foi assinado 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior e 
a presidente da Microsoft 
Brasil, Tânia Cosentino, 
nesta quarta-feira (14), 
em solenidade no Palá-
cio Iguaçu.
 O acordo permi-
te o acesso ao software 
educacional por alunos 
e professores da rede 
pública estadual de en-
sino como ferramenta 
de aprendizado e capa-
citação. O acordo tem 
duração inicial de quatro 
anos.
 Ratinho Junior 
enfatizou a importância e 
a prioridade do Governo 
do Estado à educação. 
“Com o apoio desta fer-

ramenta, tenho certeza 
que vamos melhorar o 
ensino no Paraná, me-
lhorar tudo aquilo que 
acontece dentro da es-
cola”, afirmou o governa-
dor. “Vale ressaltar que 
a parceria não envolve 
dinheiro público, será 
algo doado por uma das 
maiores empresas do 
planeta, que confia no 
Paraná como um mode-
lo de tecnologia”, acres-
centou.
 Com o acordo, 
tanto a rede pública de 
ensino do Paraná quan-
to a Microsoft se com-
prometem a colaborar 
no desenvolvimento de 
ações para viabilizar 
softwares desenvolvidos 
pela empresa aos alunos 
e professores. Além dis-
so, pretendem promover 
e desenvolver estudos 
e projetos entre ambas 
as partes, permitindo o 
intercâmbio técnico de 
profissionais entre a Mi-

crosoft e as instituições.
 “O Paraná é o 
primeiro Estado do Brasil 
a ter esse tipo de par-
ceria, o que aumenta e 
muito nossa responsabi-
lidade. Vamos produzir 
ideias e também captu-
rar ideias do Governo 
para construir coisas 
novas, acelerar o desen-
volvimento, o futuro do 
Paraná e do Brasil”, des-
tacou Tânia Cosentino, 
presidente da Microsoft 
Brasil.
 A executiva ex-
plicou que o convênio 
vai dedicar uma aten-
ção especial às escolas 
menores, de cidades 
pequenas, com o obje-
tivo de democratizar a 
tecnologia, estimulando 
ideias inovadoras e em-
preendedoras. De acor-
do com ela, tanto o Go-
verno quanto a empresa 
buscam, com a parceria, 
preparar os jovens para 
o futuro mercado de tra-

balho. “Estaremos pre-
sentes com inteligência 
artificial para fazer com 
que as pessoas possam 
mais, conquistem mais, 
diminuindo o prejuízo do 
Brasil com mão de obra 
despreparada”, ressal-
tou.
 B E N E F Í C I O S 
– Com o convênio, as 
instituições de ensino 
do Paraná terão acesso 
às plataformas Microsoft 
com o Office 365 para 
Educação (nuvem) – 
como e-mail e calendário 
(Outlook), conferências 
online e mensagens ins-
tantâneas (Skype) por 
meio do hub de colabo-
ração Teams, rede social 
corporativa (Yammer), 
editor de textos (Word), 
planilha de cálculo (Ex-
cel), apresentação de 
slides (PowerPoint), blo-
co de notas (OneNote), 
armazenamento de ar-
quivos (OneDrive) e co-
laboração em tempo real 

(Teams). Também serão 
disponibilizadas as pla-
taformas para apoio aca-
dêmico e treinamentos, 
como o OneNote para 
Professores e o conteú-
do hacking Stem.
 Além disso, está 
incluída a oferta de capa-
citação do corpo docente 
que, por meio do progra-
ma Professores Embai-
xadores, terá acesso a 
treinamentos para inser-
ção de tecnologia no pro-
cesso de aprendizagem 
por meio de ferramentas 
cedidas no acordo.
 Os profissionais 
serão beneficiados com 
um registro no maior por-
tal de colaboração mun-
dial para professores e 
diretores de escolas, a 
Comunidade de Edu-
cadores Microsoft, que 
concede acesso a recur-
sos específicos e gratui-
tos para capacitação de 
professores e dirigentes 
de instituições de ensino.
 POWER BI – 
Secretário de Estado da 
Educação e do Esporte, 
Renato Feder revelou 
que a pasta trabalha 
também para implemen-
tar ainda neste ano a 
utilização do software 
Power BI em todas esco-
las da rede pública esta-
dual de ensino. Desen-
volvido pela Microsoft, a 
ferramenta permite que 
uma coleção de serviços 
de software, aplicativos 
e conectores que tra-
balham juntos possam 
transformar suas fontes 
de dados não relaciona-
das em informações co-
erentes, envolventes e 
interativas.
 “Se trata de uma 
das mais importantes fer-
ramentas de administra-

ção do mundo. Com ela, 
você consegue ter muita 
informação gerencial, 
saber como professores 
estão indo em sala de 
aula, as matérias que es-
tão sendo dadas, quais 
aulas foram dadas”, afir-
mou Feder. “É o Estado 
dando as ferramentas 
para que a escola funcio-
ne bem”, acrescentou.
 OUTROS PRO-
JETOS – O governador 
Ratinho Junior lembrou 
que o convênio integra 
um pacote recente de 
lançamentos que bus-
cam modernizar o ensi-
no no Estado. Entre as 
iniciativas, ele destacou 
o Presente na Escola, 
programa de combate 
à evasão escolar que 
funciona de maneira in-
tegrada com os aplicati-
vos Registro de Classe, 
permitindo ao professor 
fazer a chamada off-line 
pelo celular; e o Esco-
la Paraná, pelo qual os 
pais ou responsáveis 
conseguem acompanhar 
diariamente a frequência 
dos alunos também por 
meio de um aplicativo. 
“Isso nos permite rapi-
dez nas tomadas de de-
cisão”, afirmou.
 PRESENÇAS – 
Participaram também da 
cerimônia de assinatura 
do convênio o vice-go-
vernador Darci Piana; os 
secretários Guto Silva 
(Casa Civil); a Procura-
dora-Geral do Estado, 
Letícia Ferreira; o diretor
-presidente da Agência 
Paraná de Desenvolvi-
mento, Eduardo Bekin; o 
diretor-presidente da Ce-
lepar, Allan Costa; o dire-
tor-presidente do Tecpar, 
Jorge Callado; o diretor
-presidente da Fomento 

Paraná, Heraldo Alves 
das Neves; o chefe da 
Casa Militar, Major Wel-
by Sales; os deputados 
estaduais Emerson Ba-
cil, Galo e Doutor Batista 
e o prefeito de Ivaiporã, 
Miguel Amaral.
 (box)
 Governo estuda 
implantar reconhecimen-
to facial nas escolas do 
Paraná
 Além do acordo 
de tecnologia e moder-
nização firmado com a 
Microsoft Brasil, o se-
cretário de Estado da 
Educação e do Esporte, 
Renato Feder, informou 
que a pasta estuda im-
plementar, já no ano que 
vem, o reconhecimen-
to facial nas escolas da 
Rede Pública Estadual 
de Ensino.
 Segundo ele, 
a secretaria está ana-
lisando qual a melhor 
modelagem e software 
a ser implantado, para 
abrir um processo de li-
citação ainda em 2019. 
“Estamos testando as 
soluções esse ano para 
lançar no ano que vem. 
Com o reconhecimento 
facial o professor não vai 
mais perder tempo com 
chamada. O software 
reconhece o aluno e a 
presença já está lança-
da”,explicou.
 O secretário res-
saltou ainda a melhora 
considerável na ques-
tão da segurança para 
alunos e professores. 
“Ganhamos na confia-
bilidade de dados, com 
uma chamada precisa, 
e também na seguran-
ça, podendo saber, por 
exemplo, que uma pes-
soa estranha está dentro 
da escola”, afirmou.

Informe semanal confirma mais uma morte por 
gripe no Estado

 O Informe Se-
manal da Influenza di-
vulgado pela Secretaria 
da Saúde do Paraná 
nesta quarta-feira (14) 
confirma mais um óbito 
pela doença no Estado, 
no município de Astor-
ga, pertencente à Re-
gional de Saúde de Ma-
ringá. O boletim totaliza 
95 mortes confirmadas 
desde o início de janeiro 
até esta terça-feira (13).
 O monitoramen-
to da Síndrome Res-
piratória Aguda Grave 
(SRAG) por Influenza 
aponta 510 casos confir-
mados, 11 a mais desde 
o último informe, na se-
mana passada. Os no-
vos casos foram regis-
trados nos municípios 

de Almirante Tamandaré 
(1), Astorga (1), Curitiba 
(2), Curiúva (1), Lapa 
(1), Maringá (2), Parana-
guá (1), Piraí do Sul (1) 
e Umuarama (1).
 Segundo a Divi-
são de Doenças Trans-
missíveis da secretaria, 
três dos nove municípios 
com novos casos ainda 
não tinham nenhuma 
confirmação da doença, 
o que indica que as me-
didas de prevenção de-
vem ser reforçadas em 
todo o Estado.

CUIDADOS
 Medidas sim-
ples podem prevenir a 
contaminação, como 
higienização das mãos, 
principalmente antes de 
consumir algum alimen-

to; cobrir nariz e boca 
ao espirrar ou tossir; 
evitar tocar os olhos, 
nariz e boca; não com-
partilhar objetos de uso 
pessoal; manter os am-
bientes bem arejados; 
evitar contato próximo 
a pessoas que apresen-
tem sinais ou sintomas 
da doença; evitar aglo-
merações e ambientes 
fechados; adotar hábi-
tos saudáveis como ali-
mentação balanceada e 
ingestão de líquidos.
 “Embora a 
maioria dos casos ge-
ralmente envolva ido-
sos e pessoas portado-
ras de outras doenças, 
vale ressaltar que nin-
guém deve deixar de 
realizar as medidas pre-

ventivas, tendo ou não 
sido vacinado, e caso 
apresente os sintomas, 
indicamos que procure 
uma unidade básica de 
saúde para iniciar trata-
mento, de preferência 
nas primeiras 48 horas”, 
orienta o chefe da divi-
são, Renato Lopes.

SINTOMAS 

 A população 
deve ficar alerta ao 
aparecimento súbito de 
calafrios, mal-estar, ce-
faleia (dor de cabeça), 
mialgia (dores muscu-
lares), dor de garganta, 
prostração, tosse seca, 
diarreia, vômito, fadiga 
e rouquidão, entre ou-
tros.


