
• Os destaques meteorológicos para esta quinta-feira: retorno da 
possibilidade de chuvas (pancadas de chuvas fortes) as quais po-
dem vir acompanhadas de rajadas moderadas a fortes de ventos 
entre o sudoeste, o oeste e o noroeste. as temperaturas seguem 
altas no interior do estado.
Mín:  16° 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
07/11/19 ................................. R$ 75,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
07/11/19 .................................R$ 32,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
07/11/19 ................................. R$ 45,50

Fonte: Deral/Seab

Governo investe R$ 30 milhões em equipamentos para escolas

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior anunciou nesta 
quarta-feira (6), no Palá-
cio Iguaçu, o investimento 
de R$ 30 milhões em cli-
matizadores, mobiliários e 
utensílios para as escolas 
estaduais do Paraná. Os 
recursos serão disponi-
bilizados pelo Instituto 
Paranaense de Desen-
volvimento Educacional 
(Fundepar). Parte dos 
equipamentos será entre-
gue ainda neste ano.
 O governador 
destacou que os inves-
timentos cumprem a 
missão de manutenção 
e auxílio frequentes na 
infraestrutura da edu-
cação. “Queremos criar 
ambientes cada vez me-
lhores para os alunos 
do Paraná. Os R$ 30 
milhões fazem parte de 
um pacote que se soma 
a outros R$ 36 milhões já 

anunciados em reformas 
e novas adequações”, 
afirmou. “Alunos e pro-
fessores merecem espa-
ços mais equipados para 
desenvolverem suas 
competências”.
 Ele acrescentou 
que os climatizadores 
serão fundamentais para 
melhorar o fluxo das 
aulas nas regiões mais 
quentes do Estado. Eles 
serão instalados a partir 
de janeiro de 2020. “Mui-
tas vezes os alunos e 
os professores não têm 
bons desempenhos por 
causa do calor excessi-
vo, por isso da necessi-
dade de investir em cli-
matização. Temos que ir 
ao encontro dos anseios 
das escolas”, destacou 
Ratinho Junior.
 Serão adquiri-
dos 2.790 climatizadores 
para contribuir na refrige-
ração de cerca de 1,5 mil 

salas de aula de 170 es-
colas localizadas em 75 
cidades das regiões Nor-
te e Noroeste. Eles con-
somem pouca energia, 
resfriam o ar de acordo 
com a umidade do local, 
não tem impacto signifi-
cativo no meio ambien-
te e demandam pouca 
manutenção. Os inves-
timentos somam R$ 12 
milhões nesta rubrica.
 José Maria Fer-
reira, presidente da Fun-
depar, disse que o objeti-
vo é tornar a vida escolar 
mais tranquila e prazero-
sa. “Recebemos deman-
das ao longo de todo o 
ano e classificamos to-
das elas. A liberação de 
recursos desta quarta 
atende escolas dos 399 
municípios do Paraná”, 
pontuou. “Os alunos, os 
professores e toda a co-
munidade precisam de 
estímulos para permane-

cer na escola”.
EQUIPAMENTOS

 Para contribuir 
com os ambientes da ali-
mentação escolar, serão 
adquiridas 560 mil unida-
des de utensílios em inox 
(garfos, facas, colheres, 
canecas e pratos), mil 
refrigeradores para con-
servação de alimentos 
perecíveis e 5,1 mil con-
juntos para refeitórios 
(mesa e cadeiras).
 É a primeira vez 
na história do Paraná 
que serão adquiridas fa-
cas para as merendas 
regulares, por exemplo. 
“Nós nunca havíamos 
adquirido facas. Os alu-
nos de 16 e 17 anos co-
miam apenas com gar-
fos, criando hábitos nada 
saudáveis do ponto de 
vista social. Isso é pro-
moção de cidadania na 
educação”, acrescentou 
o presidente da Funde-
par.
 Também serão 
comprados 160 apare-
lhos de bufê para manter 
aquecidas as refeições 
nas escolas que ofertam 
educação em tempo in-
tegral - quinze escolas 
da rede estadual vão ser 
exclusivamente de Edu-
cação em Tempo Integral 
(ETI) em 2020.
 Os recursos da 
Fundepar ainda permi-
tirão a aquisição de 3,9 
mil mesas para ambien-
tes administrativos, bi-
bliotecas e laboratórios 
de informática e mais mil 
banquetas para laborató-

rios de química, física e 
biologia.
 “A educação pú-
blica é sempre carente 
de recursos. Todos os 
investimentos são bem-
vindos, principalmente 
nas cozinhas das esco-
las. Precisávamos muito 
desses equipamentos 
novos”, disse Maira Dal 
Sant Hara, diretora do 
Colégio Estadual Yvone 
Pimentel, em Curitiba. 
Ela recebeu o “cheque” 
simbólico dos investi-
mentos anunciados pelo 
Governo do Estado na 
cerimônia.
 Todas as 2,1 mil 
instituições de ensino do 
Paraná serão beneficia-
das com ao menos um 
dos itens adquiridos.
MINHA ESCOLA SEM-

PRE NOVA
 Esses investi-
mentos pertencem ao 
programa Minha Escola 
Sempre Nova, iniciativa 
do Governo do Estado 
para dotar definitivamen-
te as instituições de en-
sino de acessibilidade, 
sustentabilidade e segu-
rança, além do incentivo 
à convivência comunitá-
ria.
 “A ideia é forta-
lecer a parceria com os 
municípios e aumentar 
os investimentos. Se a 
criança tem um bom de-
sempenho na educação 
básica, quando vai para 
uma unidade estadual 
consegue melhorar a 
sua formação”, afirmou 
Ratinho Junior. “Nada 

mais inteligente e lógico 
do que fazer com que o 
Paraná possa ser par-
ceiro das cidades, e com 
escolas reestruturadas”.
 O governador 
também citou que a Se-
cretaria de Educação e 
do Esporte e a Fundepar 
têm como missão para 
os próximos anos trans-
ferir todos os alunos que 
ainda estudam em esco-
las com salas de aula de 
madeira para escolas de 
alvenaria, e destacou ini-
ciativas pedagógicas que 
se somam aos investi-
mentos em infraestrutu-
ra como o Ganhando o 
Mundo, que possibilitará 
intercâmbios para bons 
alunos; o Presente na 
Escola, que “recuperou” 
a frequência de mais de 
60 mil alunos faltosos; 
e os investimentos em 
educação integral para 
garantir aprendizado 
mais amplo em diversas 
áreas.
 Segundo o secre-
tário estadual da Educa-
ção e do Esporte, Renato 
Feder, a expectativa é de 
mudar o Estado de pata-
mar nessa área nos pró-
ximos anos. “Estamos ca-
minhando para o primeiro 
lugar. Seremos uma refe-
rência no País e estamos 
na direção certa tanto na 
parte pedagógica quanto 
na infraestrutura escolar”, 
complementou.

OUTROS 
INVESTIMENTOS 

 O governador 
anunciou em outubro 

mais de R$ 36 milhões 
para a infraestrutura es-
colar. Foram assinadas 
64 ordens de serviço 
para o início das obras 
em instituições de en-
sino de 50 municípios, 
com investimentos de R$ 
8,5 milhões, além de 52 
ordens de licitação para 
obras em colégios esta-
duais de 41 municípios 
que somam R$ 28,1 mi-
lhões – algumas prefei-
turas receberam mais de 
um protocolo.
 A Fundepar en-
tregou, de janeiro até o 
início de outubro, 207 
obras com investimentos 
de R$ 57 milhões. Ou-
tras 52 obras estão em 
andamento, entre elas 
sete novas unidades e 
as obras de restauração 
do Colégio Estadual do 
Paraná, em Curitiba, o 
maior e mais antigo co-
légio do Estado, com 4,5 
mil alunos e 173 anos de 
história.

PRESENÇAS 
 Estiveram pre-
sentes na cerimônia os 
deputados estaduais 
Hussein Bakri (líder do 
Governo), Alexandre 
Amaro, Estacho, Nelson 
Luersen, Mauro Mora-
es, Anibelli Neto, Luiz 
Fernando Guerra, Cris-
tina Silvestri e Artagão 
Júnior; prefeitos, verea-
dores, secretários muni-
cipais de educação, che-
fes de núcleos regionais 
e diretores dos colégios 
estaduais.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Resultado da primeira fase do vestibular da UEL sai na sexta
 A Universida-
de Estadual de Londrina 
(UEL) divulga na sexta-
feira (08) o resultado da 1ª 
fase do Vestibular 2020. A 
classificação será disponi-
bilizada pela Coordenado-
ria de Processos Seletivos 
(Cops), às 17 horas, na 
páginahttp://www.cops.
uel.br. Em 20 de outubro, 
21.108 candidatos fizeram 
a prova de Conhecimen-
tos Gerais, com 60 ques-
tões objetivas.
 Os aprovados fa-
rão as provas da 2ª fase 
nos dias 1º, 2 e 3 de de-
zembro, que serão aplica-
das em Londrina, Casca-
vel e Curitiba. No entanto, 
todos os candidatos dos 
seguintes cursos farão as 
provas em Londrina: Artes, 
Design Gráfico e Design 
de Moda, e Arquitetura e 
Urbanismo.
 O Cartão de Ins-
crição da 2ª fase será dis-

ponibilizado pela Cops em 
22 de novembro, às 17 
horas. O documento traz 
informações importantes 
aos candidatos, como lo-
cal de provas, horário de 
início das provas e opção 
de língua estrangeira, en-
tre outras.

PROVAS
 Serão três dias 
consecutivos de provas. 
Em 1º de dezembro, às 14 
horas, os candidatos farão 
as provas de Línguas, Li-
teratura e Redação. Se-
rão 20 questões objetivas 
de Língua Portuguesa 
e Literaturas em Língua 
Portuguesa; dez questões 
objetivas de Língua Es-
trangeira; e de duas a qua-
tro redações.
 No segundo dia, 
às 14 horas, os candidatos 
farão as provas de Conhe-
cimentos Específicos, sen-
do 12 questões discursi-
vas distribuídas entre três 

das seguintes disciplinas, 
conforme curso optado 
pelo candidato: Artes, Bio-
logia, Espanhol, Filosofia, 
Física, Geografia, História, 
Inglês, Língua Portugue-
sa/Literaturas em Língua 
Portuguesa, Matemática, 
Química e Sociologia.
 No dia 3 de de-
zembro, das 8h às 11h 
(1ª etapa) e das 14 às 18 
horas (2ª etapa), a Cops 
aplica as Provas de Habi-
lidades Específicas (PHE) 
somente para os candida-
tos aos cursos de Arqui-
tetura e Urbanismo, Artes 
Visuais, Design de Moda e 
Design Gráfico.

VAGAS
 A UEL oferta nes-
se ano 2.559 vagas em 
53 cursos de graduação, 
considerando turnos e ha-
bilitações, e outras 586 por 
meio do Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu), tota-
lizando 3.145 vagas. Pela 

primeira vez, a universida-
de oferece os cursos de 
Biotecnologia e Nutrição. 
Consulte o Manual do 
Candidato para informa-
ções mais detalhadas so-
bre a 2ª fase (http://www.
cops.uel.br).

Confira o cronograma:
 Cartão de Inscrição (2ª fase): 22/11/2019 - 17 horas
 Gabarito provisório: 01/12/2019 - após as 20 horas
 Período de recurso: 01 a 03/12/2019 - 17 horas
 Gabarito Definitivo: 19/12/2019 - 17 horas
 Resultado final: 13/01/2020 - 12 horas

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


