
• Uma massa de ar estável predomina sobre os estados do 
Sul e parte do Sudeste assim, os destaques se voltam para o 
monitoramento das temperaturas máximas ou para o contraste 
entre as temperaturas extremas (max e min) e para os baixos 
índices de umidade relativa do ar. 
Mín:  14° C em Curitiba
Máx: 34° C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais muni-
cípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar valores 
para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
11/10/19 ................................. R$ 75,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
11/10/19 .................................R$ 31,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
11/10/19 ................................. R$ 45,00

Fonte: Deral/Seab

Educação disponibiliza ferramenta online para matrículas
 As matrículas 
para 2020 nas escolas 
estaduais do Paraná po-
derão ser feitas pela in-
ternet. A ferramenta para 
confirmação ou escolha 
de vaga estará dispo-
nível para os alunos de 
continuidade e também 
aos jovens que ingressa-
rão no sexto ano do En-
sino Fundamental ou na 
primeira série do Ensino 
Médio. As matrículas on-
line começam em 21 de 
outubro e vão até 1º de 
novembro.
 A funcionalidade 
será incorporada à Área 
do Aluno, plataforma da 
Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte 
em que os responsáveis 
já podem consultar o bo-
letim escolar e solicitar 
o histórico do estudan-
te. Também é possível 
acessá-la pelo celular. A 
realização da matrícula 
de forma online é opcio-
nal.
 O secretário da 
pasta, Renato Feder, 
explica que a matrícula 
online foi pensada para 

facilitar a vida dos pais e 
responsáveis pelos alu-
nos. A ferramenta tam-
bém reflete um dos obje-
tivos da atual gestão, de 
inserir a tecnologia cada 
vez mais no cotidiano do 
estudante paranaense.
 “É uma opção a 
mais que os pais e res-
ponsáveis têm para fazer 
a matrícula dos estudan-
tes de uma forma mais 
rápida, sem necessidade 
de ir até a escola. Além 
disso, permite que se 
indique até três escolas 
como opções viáveis 
para a matrícula. É uma 
inovação do Governo do 
Paraná que vai facilitar 
bastante o processo de 
matrícula”, explica Fe-
der. Ele destaca que, no 
entanto, quem preferir 
pode fazer a matrícula 
diretamente na escola, 
presencialmente.

PASSO A PASSO
 Para os jovens 
já matriculados nas es-
colas estaduais e que 
apenas desejam dar 
continuidade aos es-
tudos na rede pública, 

o responsável deverá 
acessar a ferramenta e 
confirmar a vaga na ins-
tituição de ensino em 
que o estudante já está 
matriculado. Se os pais 
ou responsáveis quise-
rem tentar uma vaga em 
outra unidade, podem 
indicar até três escolas 
e aguardar o resultado 
da solicitação, que será 
divulgado no início de 
dezembro.
 Para fazer a 
matrícula online dos es-
tudantes ingressantes, 
provenientes do quinto 
e nono anos das redes 
municipal e estadual de 
ensino, e que irão ingres-
sar no 6º ano do Ensino 
Fundamental ou no 1º 
ano do Ensino Médio, os 
pais ou responsáveis de-
vem acessar o sistema 
e confirmar a matrícula 
na instituição de ensino 
sugerida pela secretaria 
estadual, conforme ge-
orreferenciamento, ou 
seja, a escola mais pró-
xima do endereço resi-
dencial.
 Caso haja pre-

ferência por uma escola 
diferente da sugerida, 
os pais ou responsáveis 
podem indicar até três 
instituições em que de-
sejem tentar uma vaga e 
aguardar o resultado da 
solicitação.
 O responsável 
pelo estudante, ou o 
estudante maior de 18 
anos, deve acessar a 
plataforma, após forne-
cer CPF e número de 
celular para o qual será 
enviado um código de 
validação via SMS. Uma 
vez com acesso à Área 
do Aluno, basta clicar em 
“Matrícula Online”, no 
menu lateral da página, 
para dar continuidade ao 
processo.

RESULTADOS
 A partir de 1° de 
dezembro estará dispo-
nível no sistema o re-
sultado do atendimento 
da escolha da escola de 
preferência. Caso o alu-
no não consiga a vaga 
na instituição de ensino 
de preferência, terá a 
vaga garantida na insti-
tuição de ensino estadu-

al onde está matriculado 
ou naquela indicada pela 
secretaria estadual.

ETAPA PRESENCIAL
 A última etapa é 
presencial e consiste na 
entrega dos documentos 
necessários para efetivar 
a matrícula. Ela ocorre 
em janeiro, de acordo 
com o calendário estipu-
lado por cada escola.
 Os documen-
tos são: certidão de 
nascimento, certidão 
de casamento ou RG; 
comprovante de residên-

cia e fatura de energia 
atualizada; histórico es-
colar ou declaração de 
escolaridade da escola 
de origem ou declaração 
de escolaridade emitida 
pelo Sistema Estadu-
al de Registro Escolar 
(Sere); declaração de 
vacinação.

FORA DA REDE
 Os alunos atual-
mente matriculados em 
instituições de ensino 
municipais ou privadas 
que utilizam o Sistema 
Estadual de Registro 

Escolar – Sere também 
poderão solicitar vagas 
pelo processo online, 
desde que efetivem os 
procedimentos de ca-
dastro no sistema.
 Os estudantes 
provenientes de outros 
estados ou de institui-
ções privadas que não 
utilizam o Sistema Sere 
poderão ir até uma insti-
tuição de ensino estadu-
al para solicitar inserção 
no Cadastro de Espera 
de Vaga Escolar.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Creas e Cras da região receberão repasse do Estado
 O Governo do 
Estado vai fortalecer a 
estrutura de assistência 
social de 164 municípios 
paranaenses, com o re-
passe de R$ 19 milhões 
para aprimoramento de 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
e de Centros de Referên-
cia Especializado de As-
sistência Social (Creas), 
além da concessão de 
benefícios eventuais.
 O repasse foi for-
malizado na quinta-feira 
(10), pelo chefe da Casa 
Civil, Guto Silva, e o se-
cretário de Estado da Jus-
tiça, Família e Trabalho, 
Ney Leprevost, durante 
solenidade no Palácio 
Iguaçu, em Curitiba.
 “Esse repasse é 
para ajudar a aprimorar 
o trabalho prestado nos 
Creas e Cras, que são 
os locais onde as pesso-
as com vulnerabilidade 
social são atendidas nos 
municípios”, explicou o 
secretário Ney Leprevost. 
“O Estado faz repasses 
contínuos para a assistên-
cia social e também está 
construindo mais estrutu-
ras em diversas cidades. 
São espaços fundamen-
tais, porque trabalham na 
ponta com as pessoas 

mais pobres”, disse.
 Os recursos são 
do Fundo Estadual de 
Assistência Social (Feas) 
e foram aprovados pelo 
Conselho Estadual de As-
sistência Social. A maior 
parte dos recursos (R$ 17 
milhões) é para qualificar 
o atendimento às famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade social.
 As prefeituras po-
derão usar o dinheiro para 
compra de equipamentos 
ou veículos para o atendi-
mento social feito no Cras 
e Creas. O objetivo é dar 
uma resposta mais rápida 
no acompanhamento e no 
funcionamento dos ser-
viços socioassistenciais 
ofertados nestes locais.
 Outros R$ 2 mi-
lhões são destinados para 
a oferta de benefícios 
eventuais, instrumento 
utilizado para atender ne-
cessidades em situações 
de vulnerabilidade tempo-
rária, relacionadas à ocor-
rência de perdas e danos, 
de acordo com os objeti-
vos e diretrizes estabele-
cidas pela Política Nacio-
nal de Assistência Social. 
É o caso, por exemplo, de 
perdas materiais no caso 
de vendavais ou enchen-
tes.

 O chefe da Casa 
Civil, Guto Silva, afirmou 
que o governo tem o com-
promisso com a popula-
ção que utiliza as políticas 
de assistência social. “O 
atendimento dos Cras e 
Creas são sempre muito 
sensíveis. É onde o go-
verno precisa atuar e dar 
apoio aos municípios”, 
disse ele.
 “Em um momen-
to de crise econômica e 
de dificuldades, os pro-
blemas da área social se 
agravam. O governo tem 
que estar atento, pensar 
muito no viés de acolhi-
mento e cuidado com as 
pessoas”, ressaltou Guto 
Silva.
 MUNICÍPIOS – 
Para Darlan Scalco, pre-
sidente da Associação 
dos Municípios do Paraná 
(AMP) e prefeito de Pérola 
(Noroeste), as prefeituras 
só conseguem executar 
as políticas de assistência 
social com apoio dos go-
vernos estadual e federal. 
“São investimentos funda-
mentais, para fortalecer o 
trabalho das equipes que 
atendem as famílias. No 
momento de dificuldades, 
é lá que as pessoas ba-
tem à porta”, disse.
 P R E S E N Ç A S 

– Participaram da sole-
nidade a presidente do 
Conselho Estadual de 
Assistência Social, Simo-
ne Gomes; e o vice-pre-
sidente, Tadeu Mendes; 
o superintendente de Go-
vernança Social da Casa 
Civil, Phelipe Mansur; e 
os deputados estaduais 
Nelson Luersen, Soldado 
Adriano José e Alexandre 
Curi.
Confira a lista dos mu-
nicípios contemplados

 Altônia, Alto Pi-
quiri, Amaporã, Ampére, 
Anahy, Andirá, Apucara-
na, Arapongas, Arapoti, 
Araruna, Araucária, Assis 
Chateaubriand, Astorga, 
Atalaia, Bandeirantes, 
Barbosa Ferraz, Bela Vis-
ta da Caroba, Bela Vista 
do Paraíso, Boa Vista da 
Aparecida, Braganey, Ca-
feara, Cafelândia, Cafezal 
do Sul, Cambará, Cambé, 
Cambira, Campina Gran-
de do Sul, Campo Largo, 
Campo Magro, Campo 
Mourão, Capanema, Cas-
cavel, Chopinzinho, Cida-
de Gaúcha, Clevelândia, 
Colombo, Colorado, Cor-
nélio Procópio, Coronel 
Vivida, Cruzeiro do Oeste, 
Dois Vizinhos, Douradi-
na, Doutor Camargo, En-
tre Rios do Oeste, Farol, 

Floraí, Floresta, Foz do 
Iguaçu, Francisco Beltrão, 
Godoy Moreira, Goioerê, 
Guaraci, Guarapuava, 
Ibaiti, Icaraíma, Iguaraçu, 
Iguatu, Imbituva, Iporã, 
Iracema do Oeste, Irati, 
Itambé, Ivaiporã, Ivaté, 
Ivatuba, Jacarezinho, Ja-
guariaíva, Jandaia do Sul, 
Janiópolis, Japurá, Jatai-
zinho, Jussara, Kaloré, 
Lapa, Laranjeiras do Sul, 
Lidianópolis, Lobato, Lon-
drina, Mallet, Mandirituba, 
Manfrinópolis, Marechal 
Cândido Rondon, Maria 
Helena, Marialva, Marile-
na, Maringá, Mariópolis, 
Maripá, Marmeleiro, Ma-
rumbi, Matinhos, Media-

neira, Mercedes, Missal, 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Nova Aurora, Nova 
Esperança, Nova Espe-
rança do Sudoeste, Nova 
Londrina, Nova Olímpia, 
Ortigueira, Paiçandu, 
Palmeira, Palotina, Pa-
ranaguá, Paranapoema, 
Paranavaí, Paulo Frontin, 
Pérola, Pinhais, Planaltina 
do Paraná, Ponta Grossa, 
Pontal do Paraná, Poreca-
tu, Prudentópolis, Quarto 
Centenário, Quatro Bar-
ras, Quatro Pontes, Rami-
lândia, Realeza, Rio Azul, 
Rio Negro, Roncador, 
Rondon, Rosário do Ivaí, 
Sabáudia, Salto do Itara-
ré, Santa Helena, Santa 

Lúcia, Santa Terezinha de 
Itaipu, Santo Antônio da 
Platina, Santo Antônio do 
Paraíso, São João, São 
Jorge d’Oeste, São Jorge 
do Patrocínio, São José 
da Boa Vista, São José 
das Palmeiras, São José 
dos Pinhais, São Manoel 
do Paraná, São Mateus 
do Sul, São Pedro do Ivaí, 
São Pedro do Paraná, 
São Tomé, Sarandi, Sau-
dade do Iguaçu, Sengés, 
Sertaneja, Sertanópolis, 
Tapejara, Telêmaco Bor-
ba, Terra Boa, Terra Roxa, 
Tibagi, Toledo, Tupãs-
si, Ubiratã, Umuarama, 
União da Vitória, Alto Pa-
raíso, Vitorino, Xambrê.


