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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
21/10/20............................... R$ 144,00 

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
21/10/20.................................R$ 61,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
21/10/20................................. R$ 71,00

Fonte: Deral/Seab

Alunos de altas habilidades e superdotação desenvolvem aplicativo 
inovador de estudo dos astros

 Estudar o espa-
ço está ficando cada vez 
mais fácil. Estudantes da 
Sala de Recursos do Co-
légio Estadual Monteiro 
Lobato, no município de 
Sertanópolis, norte do 
Paraná, estão desenvol-
vendo um aplicativo que 
ajuda o aluno a estudar o 
universo e os astros - é o 
Astro Quiz.
 Leandro Nunes 
está no terceiro ano do 
Ensino Médio e também 
é aluno da Sala de Re-
cursos para estudantes 
com altas habilidades e 
superdotação. Ele conta 
que sempre foi apaixo-
nado por conhecer mais 
a respeito do universo; 
assim, criar um projeto 
científico que possibilita 
as pessoas a entende-
rem mais a respeito do 
espaço é seu grande ob-
jetivo.
 “Vimos que mui-
tos alunos tinham dúvi-
das, mas também inte-
resse em aprender mais 
a respeito do espaço. Foi 
então que fizemos todo 
um estudo em cima des-

se tema, criamos conte-
údos de estudo sobre o 
espaço, universo e as-
sim chegamos ao nosso 
Astro Quiz - Aplicativo 
Pedagógico, interativo 
e multidisciplinar de as-
tronomia para alunos da 
educação básica”, expli-
ca o jovem.
 Projeto Científico 
com grande potencial - 
Em 2018, orientado pela 
professora Francislene 
Ramos, ele participou 
de uma feira científica 
com sua colega Caroline 
Bavati de Campos. Jun-
tos, decidiram criar um 
projeto que ajudasse es-
tudantes a aprenderem 
mais sobre os astros. A 
ideia deu tão certo que 
em 2019 produziram um 
aplicativo e agora, em 
2020, estão testando o 
aplicativo em diferentes 
plataformas para o uso 
de mais alunos.
 “Eu cuido da par-
te de programação, de-
sign do produto e exatas; 
a Caroline cuida da parte 
teórica e elaboração de 
conteúdos. A professo-

ra nos orienta em todo 
o processo e estamos 
tendo bons progressos”, 
explica Leandro.
 Para a professo-
ra Francislene Ramos, o 
trabalho dos estudantes 
tem um potencial de ex-
pandir o conhecimento 
dos alunos a respeito da 
astronomia. “Acompa-
nhar o desenvolvimento 
do projeto Astro Quiz tem 
sido muito importante 
para mim, e ver o com-
prometimento e o pro-
gresso dos meus alunos 
é também muito gratifi-
cante”, conclui a profes-
sora.

Aplicativo inovador 
para estudar os astros
 A aluna Carolina, 
que também é da sala de 
Altas Habilidades, afirma 
que o aplicativo Astro 
Quiz tem um diferencial 
quando comparado com 
outros projetos acadêmi-
cos de estudo dos astros. 
“Nós já encontramos apli-
cativos parecidos com o 
nosso. Porém não apre-
sentam todas as funções 
que este.  Esse foi mais 

um motivo para iniciar-
mos esse projeto. Agre-
gar mais funções nele”, 
explica a estudante.
 O aplicativo ain-
da está em fase de tes-
tes; seu atual modelo 
está sendo avaliado e 
modernizado pela equipe 
que está produzindo. O 
plano é colocá-lo dispo-
nível nas plataformas do 
App Store já em 2022.

Reconhecimento 
nacional

 O projeto científi-
co Astro Quiz já teve re-
conhecimento e ganhou 
diversos prêmios em vá-
rias feiras de ciências re-
gionais e nacionais, entre 
as quais a FIciências, em 
Foz do Iguaçu, em 2018; 
a Feira Paranaense de 
Ciência e Tecnologia – 
Feparcit, em Cascavel, 
em 2019; a feira Mocica, 
no Ceará, em 2019; o Si-
tec, Simpósio Interativo 
de Londrina, em 2019, e 
o Prêmio Respostas para 
o Amanhã, da Samsung, 
em 2020.

fonte: educacao.pr.gov.
br

Bolsonaro diz que governo federal não comprará vacina CoronaVac
 O presidente Jair 
Bolsonaro afirmou hoje 
(21) que o governo fede-
ral não comprará a vaci-
na CoronaVac, que está 
sendo desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Si-
novac em parceria com 
o Instituto Butantan. De 
acordo com ele, antes de 
ser disponibilizada para 
a população, a vacina 
deverá ser “comprova-
da cientificamente” pelo 
Ministério da Saúde e 
certificada pela Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).
 “O povo brasilei-
ro não será cobaia de nin-
guém. Não se justifica um 
bilionário aporte financei-
ro num medicamento que 
sequer ultrapassou sua 
fase de testagem”, escre-
veu Bolsonaro em publi-
cação nas redes sociais.
 Ontem (21), 
após reunião virtual com 
governadores, o minis-
tro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, assinou um 
protocolo de intenções 
para adquirir 46 milhões 
de doses da CoronaVac, 
com o objetivo de am-
pliar a oferta de vacina-

ção para os brasileiros. 
O ministério já tinha acor-
do com a AstraZeneca/
Oxford, que previa 100 
milhões de doses da va-
cina, e outro acordo com 
a iniciativa Covax, da 
Organização Mundial da 
Saúde, com mais 40 mi-
lhões de doses.
 Segundo o minis-
tério, o processo de aqui-
sição ocorreria somente 
após o imunizante ser 
aprovado e obter o regis-
tro junto à Anvisa. Para 
auxiliar na produção da 
vacina, a pasta já havia 
anunciado o investimen-
to de R$ 80 milhões para 
ampliação da estrutura 
do Butantan.
 A CoronaVac já 
está na Fase 3 de testes 
em humanos e, segundo 
Instituto Butantan, ela é 
uma vacina segura, ou 
seja, não apresenta efei-
tos colaterais graves. Ao 
todo, os testes serão re-
alizados em 13 mil volun-
tários e a expectativa é 
que sejam finalizados até 
dezembro.
 Caso a última 
etapa de testes compro-
ve a eficácia da vacina, 

ou seja, comprove que 
ela realmente protege 
contra o novo coronaví-
rus, o acordo entre a Si-
novac e o Butantan prevê 
a transferência de tecno-
logia para produção do 
imunizante no Brasil. A 
CoronaVac prevê a admi-
nistração de duas doses 
por pessoa.

Ministério da Saúde
 Já em pronun-
ciamento na manhã de 
hoje, o secretário exe-
cutivo do Ministério da 
Saúde, Elcio Franco, in-
formou que “houve uma 
interpretação equivoca-
da da fala do ministro 
da Saúde” e não houve 
qualquer compromisso 
com o governo do es-
tado de São Paulo no 
sentido de aquisição de 
vacina contra a covid-19. 
“Tratou-se de um proto-
colo de intenção entre o 
Ministério da Saúde e o 
Instituto Butantan, sem 
caráter vinculante, por 
se tratar de um grande 
parceiro do Ministério da 
Saúde na produção de 
vacinas para o Programa 
Nacional de Imunizações 
[PNI]."

 Franco escla-
receu que é “mais uma 
inciativa para tentar pro-
porcionar vacina segu-
ra e eficaz para a nossa 
população, neste caso 
como uma vacina brasi-
leira” e se estiver dispo-
nível antes da vacina da 
AztraZeneca/Oxford ou 
da Covax. “Não há inten-
ção de compra de vaci-
nas chinesas”, ressaltou.
 O secretário re-
forçou que qualquer va-
cina depende de análise 
técnica e aprovação da 
Anvisa, pela Câmara 
de Regulação do Mer-
cado de Medicamentos 
(CMED) e pela Comissão 
Nacional de Incorporação 
de Tecnologias (Conitec) 
do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Franco re-
afirmou que quando qual-
quer vacina estiver dis-
ponível, certificada pela 
Anvisa e adquirida pelo 
Ministério da Saúde, ela 
será oferecida aos brasi-
leiros por meio do PNI e, 
“no que depender desta 
pasta, não será obrigató-
ria”.
fonte: agenciabrasil.ebc.

com.br
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