
• Neste início de semana o céu continua com presença de mui-
ta nebulosidade entre os Campos Gerais, RMC e litoral, ainda 
em função do ingresso de umidade do Oceano. No interior o 
frio perde força, com temperaturas elevadas à tarde.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
29/07/19................................. R$ 66,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
29/07/19.................................R$ 27,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
29/07/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Professores incentivam jovens e adultos a voltar à sala de aula
 Agência do Tra-
balhador, terminal ro-
doviário, restaurantes 
populares, prefeitura. 
Esses são alguns dos 
lugares onde professo-
res do Centro Estadu-
al de Educação Básica 
para Jovens e Adultos 
(Ceebja) Professor Ma-
noel Rodrigues da Sil-
va, em Maringá, saem 

em busca de alunos. 
O objetivo é mostrar a 
pessoas que por algum 
motivo deixaram a es-
cola que nunca é tarde 
para voltar à sala de 
aula.
 A ideia surgiu 
em 2016, quando a atu-
al equipe gestora da 
instituição tomou posse, 
sendo aplicada desde 

então. A diretora auxiliar 
Silvia Helena Zequim 
Maia explica que a 00
 iniciativa ajuda 
a população da cidade 
a conhecer melhor e 
valorizar o Ceebja, que 
tem profissionais ca-
pacitados para a edu-
cação desse público 
específico, formado por 
pessoas que não con-

cluíram os estudos em 
idade escolar. O traba-
lho é desenvolvido tam-
bém pelos demais di-
retores Ausileide Alves 
Leal, Cybele de Rossi e 
Juliano Douglas Nunes 
Pereira.
 Silvia diz que, 
se quisesse, poderia 
escrever um livro com 
as histórias com as 
quais se deparou nes-
sas abordagens feitas 
em espaços públicos. 
“Há jovens que deixa-
ram a escola porque 
estão inseridos em uma 
situação de exclusão 
familiar, de vulnerabili-
dade, mas também se-
nhores que tiveram que 
trabalhar muito e mulhe-
res que foram proibidas 
pelos pais ou marido de 
estudar, enquanto ou-
tras abandonaram a es-
cola porque foram mães 
muito cedo”.
 Também não 
é incomum encontrar 
pessoas que nunca 

frequentaram sequer a 
fase inicial do Ensino 
Fundamental. Nesses 
casos, os profissionais 
acionam o município, 
responsável pela edu-
cação do 1º ao 4º ano. 
O Ceebja oferta os anos 
finais (5° ao 9° ano) do 
Ensino Fundamental e 
Ensino Médio.
 PAPEL SOCIAL 
-– Quando se fala em 
Educação de Jovens e 
Adultos, a primeira coi-
sa que vem à cabeça 
são as melhores opor-
tunidades de trabalho 
trazidas pelo grau mais 
avançados de esco-
laridade. Uma melhor 
colocação no mercado 
desses cidadãos é um 
dos objetivos dos pro-
fessores do Ceebja de 
Maringá. Mas vai além.
 De acordo com 
Silvia, “a escola não 
existe apenas para o 
aluno arrumar emprego. 
Ela cumpre um papel 
social. “Ficar sem estu-

dar mexe com a digni-
dade da pessoa, deixa 
com a autoestima bai-
xa. A escola traz opor-
tunidades, apresenta 
novas pessoas, promo-
ve amizades e trocas 
de ideias, humaniza”, 
disse. “A sensação de 
saber que se trouxe al-
guém de volta à sala de 
aula é “inigualável””.
 A equipe pe-
dagógica também fica 
atenta aos casos de 
abandono escolar. Se-
gundo Silvia, a insti-
tuição faz levantamen-
tos periódicos a fim de 
observar quais são os 
alunos mais faltosos. 
Identificados esses es-
tudantes, eles são con-
tatados para que a es-
cola possa entender o 
que aconteceu e tentar 
reverter a situação.
 ““Eu tenho muito 
orgulho em fazer parte 
do Ceebja há 22 anos, 
de estar nessa escola, 
com esses alunos, e fa-

zer parte da equipe de 
gestão da instituição””, 
destaca a diretora auxi-
liar.
 A UNIDADE –- 
Terceiro maior Ceebja 
do Paraná, o Professor 
Manoel Rodrigues da 
Silva atende cerca de 
3,7 mil alunos, tanto na 
estrutura física da pró-
pria instituição quanto 
na modalidade de Ação 
Pedagógica Descen-
tralizada (Aped), com 
atendimento noturno em 
diversos bairros da cida-
de, em salas de outros 
colégios estaduais ou 
cedidas pela prefeitura, 
em escolas municipais. 
A escola possui televi-
são e acesso à internet 
em todas as salas.
 Para frequentar 
as disciplinas do Ensino 
Fundamental II, o aluno 
precisa ter, no mínimo, 
15 anos. Aos estudan-
tes do Ensino Médio é 
exigida a idade mínima 
de 18 anos.

Sertanópolis faz investimento 
em urbanização, instalando
playground para crianças

 Sertanópolis ganha parquinhos novos para as crianças desfrutarem um recanto de 
lazer em seus bairros.
 Abaixo,valores e locais que vão ser contemplados com urbanizações e instalações 
de Playground:

1 Parquinho: Praça João XXIII. Valor total da obra 168.166,06
2 Parquinho: Praça Jardim Casagrande. Valor total da obra 76.057,98

3 Parquinho: Praça do Jardim Santa Mônica. Valor total da obra 43.692,39
4 Parquinho: Praça é Nossa - Conjunto Dos Estados. Valor total da obra 52.017,89

Fonte:facebook.com/prefeiturasertanopolis


