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Mais de 1 milhão de alunos voltam às aulas hoje
 Nos corredores 
das 2.143 escolas esta-
duais, a movimentação 
é grande para os últimos 
preparativos para rece-
ber os mais de 1 milhão 
de alunos que retornam 
às aulas nesta quarta-fei-
ra (5). A semana come-
çou com as atividades de 
Estudo e Planejamento, 
momento em que todos 
os servidores da educa-
ção se reúnem nas es-
colas para planejar as 
ações pedagógicas com 
foco na aprendizagem e 
no combate ao abandono 
escolar.
 Os dias de Estu-
do e Planejamento encer-
ram um período de cerca 
de 40 dias de mobiliza-
ção, capacitação e esfor-
ço coletivo para garantir 
um retorno tranquilo para 
todos os estudantes. O 

 O governo do Paraná investirá cerca de 
R$ 335 milhões em infraestrutura escolar. Os 
recursos são destinados para assegurar os pro-
gramas de transporte escolar, de alimentação 
escolar, obras e compra de materiais e equipa-
mentos. O Fundo Rotativo, programa de repas-
ses direto às instituições de ensino para efetu-
ar pequenos reparos na infraestrutura ou fazer 
compras de materiais também está incluído nes-
se montante.
 “Este investimento inicial assegura a 
tranquilidade dos programas para este ano leti-
vo. É evidente que buscaremos novas fontes de 
recurso para ampliar o atendimento às escolas 
e. assim, contribuir para a qualidade do ensino 
paranaense”, comentou o diretor-presidente do 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento edu-
cacional (Fundepar), José Maria Ferreira.

secretário da Educação 
e do Esporte, Renato 
Feder, destaca que o pe-
ríodo de férias escolares 
dos alunos é de trabalho 
intenso para a rede de 
educação.
 “A preparação é 
intensa. As escolas re-
ceberam uma cota extra 
do Fundo Rotativo para 
fazer os últimos ajustes, 
fizemos a entrega do pri-
meiro lote da merenda 
escolar e os reparos ne-
cessários na infraestrutu-
ra. O planejamento peda-
gógico é enorme, com o 
alinhamento das ações e 
dos planos de aula. Esta-
mos prontos para um ano 
letivo de muito aprendiza-
do”, afirma Feder.
 PROVA PARA-
NÁ – A primeira grande 
ação pedagógica do ano 
letivo de 2020 será a Pro-

va Paraná, que acontece 
no dia 18 de fevereiro em 
todas as escolas da rede 
estadual e também nas 
escolas das redes muni-
cipais que optaram pela 
adesão ao programa.
 Participam da 
Prova Paraná todos os 
estudantes do 5º ao 9º 
ano do Ensino Funda-
mental e os alunos do 
1º ao 4º ano do Ensino 
Médio. A prova terá ques-
tões de Língua Portugue-
sa, Matemática e Língua 
Inglesa. A previsão é que 
cerca de 1,2 milhão de 
alunos paranaenses fa-
çam a Prova Paraná.
 NOVIDADES – O 
ano letivo de 2020 come-
ça com muitas novidades 
para a rede estadual do 
Paraná. Entre os desta-
ques estão as aulas de 
educação financeira, que 

beneficiarão mais de 600 
mil alunos no projeto-
piloto, feito em parceria 
com o Banco Central. A 
abordagem da educação 
financeira se dará de for-
ma transversal, integran-
do o conteúdo a discipli-
nas como Matemática e 
Ciências Humanas e So-
ciais Aplicadas.
 Outra conquista 
da Secretaria da Educa-
ção foi a ampliação do 
programa Mais Apren-
dizagem, que prevê ati-
vidades no contra turno 
escolar, garantindo aos 
alunos mais tempo na 
escola. Para esse ano, 
o programa vai atender 
1.225 instituições.

 O Programa Estadual de Transporte Es-
colar receberá cerca de R$ 122 milhões repas-
sados aos municípios para atender os estudan-
tes da rede estadual de ensino que necessitam 
desse serviço. Para a aquisição de materiais e 
equipamentos para serem distribuídos às esco-
las são reservados mais R$ 5 milhões. 
 Outros R$ 70 milhões vão para o Pro-
grama de Alimentação Escolar que garante o 
servimento de cerca de um milhão de refeições 
diárias aos alunos das escolas estaduais. São 
produtos não perecíveis, carnes congeladas e 
ovos, além de produtos comprados diretamente 
da agricultura familiar.
 Para obras escolares estão previstos 
quase R$ 50 milhões de reparos, melhorias e 
construção de novas unidades. O Instituto Fun-
depar prevê o início de 300 obras para 2020.

Governo do Paraná investirá cerca de 
R$ 335 milhões em infraestrutura escolar

Incidência aponta situação de alerta 
para epidemia de dengue
 O Paraná registra atualmente 102,08 casos de dengue 
autóctones por 100 mil habitantes, incidência que confirma si-
tuação de alerta de epidemia no Estado. O dado está no bole-
tim que monitora a doença e foi divulgado nesta terça-feira (4) 
pela Secretaria Estadual da Saúde.
 O boletim aponta nesta semana 14.697 casos confir-
mados de dengue. São 3.815 a mais que a semana anterior, 
que apresentava 10.882. O aumento é de 35,06%. O total de 
casos notificados é de 49.464, registrados em 309 municípios 
do Paraná. “Alertamos a todo o paranaense, independente da 
região de residência, para a necessidade de eliminar os cria-
douros do mosquito transmissor da doença”, diz o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.
 “Cerca de 90% dos focos estão nos quintais e pátios e 
nos ambientes internos das residências e das empresas priva-
das e públicas. Precisamos do apoio de todos nesta ação de 
remoção, pois o período de maior transmissão dengue ainda 
não chegou”, afirma.
 O índice infestação é calculado pela regra de três sim-
ples: divide-se o número de casos autóctones confir-
mados pelo número de habitantes e multiplica-se por 
100 mil habitantes. No caso do Paraná são 11.585 
casos autóctones e 11.348.937 milhões de habitan-
tes, totalizando 102,08 casos por 100 mil habitantes.
 MUNICÍPIOS – O boletim mostra que hou-
ve aumento, também, no número de municípios em 
situação de epidemia – eram 34 e agora são 50. En-
traram para esta relação Indianópolis, Itaúna do Sul, 
Mirador, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Santo An-
tônio do Caiuá, São João do Caiuá, São Pedro do 
Paraná, Terra Rica, Atalaia, Itaguajé, Nossa Senhora 
das Graças, Presidente Castelo Branco, Santa Fé, 
Uraí e Porecatu.
 São 29 os municípios em situação de alerta 
para dengue, sendo que 15 entraram para a lista a 
partir do boletim desta terça-feira: Nova Aurora, En-
genheiro Beltrão, Altônia, Brasilândia do Sul, Cruzei-

ro do Oeste, Umuarama, Amaporã, Nova Londrina, Querência 
do Norte, Maringá, Nova Esperança, Sarandi, Andirá, Rancho 
Alegre, e Arapuã.
 “O Governo do Estado realiza uma grande força-ta-
refa por meio do Comitê Intersetorial de Controle da Dengue, 
em funcionamento desde o ano passado, e vem promovendo 
ações em todo o Paraná, em parceria com municípios e entida-
des da sociedade civil”, explica o secretário Beto Preto.
 “Foram realizados mutirões de limpeza com orientação 
técnica para a remoção de focos, palestras de orientação sobre 
medidas preventivas e capacitação de mais de 1.200 profissio-
nais sobre manejo clínico da doença, nas regiões de Londrina, 
Maringá, Paranavaí e Campo Mourão”, informa.
 Na próxima semana, de 11 a 14 de fevereiro, a capa-
citação sobre manejo clínico da dengue para médicos, enfer-
meiros e profissionais da saúde será ministrada pelos técnicos 
da Secretaria da Saúde nas regiões de Jacarezinho, Cornélio 
Procópio e Cianorte.

Mega-Sena deve 
pagar hoje prêmio de 

R$ 80 milhões

 Quem acertar as seis dezenas no concurso 2.231 da 
Mega-Sena, que será sorteado hoje (5) à noite em São Paulo, 
poderá levar R$ 80 milhões. A aposta simples, de seis núme-
ros, custa R$ 4,50. Para esse tipo de aposta, a probabilidade 
de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860.
 As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer 
casa lotérica ou pela internet.
 No calendário dos sorteios, a Mega-Sena tem dois 
concursos semanais, sempre às quartas e sábados. Nas Me-
ga-Semanas, o apostador ganha uma oportunidade extra para 
concorrer aos prêmios milionários da Mega-Sena. Nessas se-
manas especiais, os sorteios são realizados às terças, quintas 
e sábados.
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