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           Estado investirá 
R$ 450 milhões em 

infraestrutura escolar
 O Governo do Pa-
raná irá investir R$ 450 mi-
lhões em infraestrutura es-
colar em 2021. Os recursos 
destinados irão assegurar a 
realização de obras e a ofer-
ta dos serviços de alimenta-
ção e transporte escolar. O 
valor ainda serve para o re-
passe de recursos descen-
tralizados para as escolas 
contratação de serviços e 
compra de materiais. Tam-
bém está prevista a entrega 
de mobiliários e equipamen-
tos.
 O Instituto colocará 
em prática diversas ações 
para este ano. ‘‘Temos o 
compromisso de contribuir 
com a melhoria da qualida-
de da educação paranaen-
se. E isto é feito também 
com ações de infraestrutu-
ra. E trabalhamos para re-
alizar mais de 400 projetos 
de engenharia, oferecer ali-

mentação e transporte para 
os alunos paranaenses’’, 
disse o diretor-presidente 
do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacio-
nal (Fundepar), Alessandro 
Oliveira. 

OBRAS
 Para 2021 a Fun-
depar prevê o projeto e a 
contratação de mais de 400 
obras com investimento na 
ordem de R$ 200 milhões. 
Ao longo do ano serão exe-
cutadas 68 obras que já 
foram contratadas no ano 
passado, em 47 municípios, 
com valores que ultrapas-
sam R$ 41,3 milhões. Além 
disso, serão fortalecidos 
sistemas para gestão de 
informações, projetos, orça-
mento e documentação das 
obras. 

SALAS DE MADEIRA 
 No Paraná existem 
415 salas de aula de madei-
ra em 145 escolas estadu-
ais, em 81 municípios de 28 
regionais de ensino. Todas 
elas serão substituídas por 
novos modelos que vão ofe-
recer mais segurança, con-
forto, acessibilidade, com 
melhores iluminação e ven-
tilação.  

ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR

 No primeiro semes-
tre de 2021, mais de R$ 50 
milhões serão investidos na 
aquisição de produtos ali-
mentícios convencionais. E 
o Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE) 
repassará aproximadamen-

te cerca de R$ 75 milhões 
para contratação de agricul-
tores familiares.

MAIS MERENDA 
 O Mais Merenda 
será retomado em 2021. 
Cerca de 67 mil estudan-
tes foram beneficiados com 
o projeto-piloto que esta-
va sendo realizado em 210 
escolas dos Núcleos Re-
gionais de Educação de 
Irati, Ivaiporã, Laranjeiras 
do Sul e Pitanga, além do 
município de Turvo, e que 
foi descontinuado devido 
à suspensão das aulas por 
causa da pandemia. O pro-
jeto acompanha o retorno 
gradativo das aulas na rede 
estadual de ensino.

MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS

 Serão entregues 
mais de 15,5 mil unidades 
de mobiliário para as es-
colas estaduais. O investi-
mento ultrapassa R$ 12,7 
milhões e os contratos já fo-
ram assinados pelas empre-
sas. São 7.730 equipamen-
tos em inox para cozinha 
(estantes, balcões e carri-
nhos de apoio) no valor aci-
ma de R$ 7 milhões. Outros 
2.700 conjuntos escolares 
para alunos e professores 
(mais de R$ milhão) e 5.100 
conjuntos de refeitório (mais 
de R$ 4 milhões) também 
foram adquiridos.

TRANSPORTE 
ESCOLAR

 Até o primeiro se-
mestre deste ano serão in-
vestidos mais de R$ 75 mi-

lhões para a renovação da 
frota escolar, resultado da 
parceria do Governo do Es-
tado com a bancada federal 
do Paraná. A previsão é que 
seja entregue 168 novos 
ônibus; 45 ônibus já foram 
entregues para comunida-
des rurais e ribeirinhas. Se-
rão 39 municípios contem-
plados com os veículos em 
diferentes regiões do Esta-
do.  

FUNDO ROTATIVO 
 A Fundepar é res-
ponsável pelo Fundo Rota-
tivo, que repassa recursos 
financeiros diretamente às 
escolas e traz agilidade na 
hora de efetuar pequenos 
reparos na infraestrutura ou 
fazer compras de materiais 
de expediente, limpeza ou 
pedagógicos.
 A aplicação dos 
recursos é feita mediante 
aprovação e acompanha-
mento da comunidade esco-
lar. Para receber o dinheiro, 
as escolas precisam estar 
com as prestações de conta 
regularizadas.

MÃOS AMIGAS
 As atividades do 
Mãos Amigas, que utiliza 
mãos de obra de detentos 
para manutenção de prédios 
escolares, serão ampliadas 
para os municípios de Cas-
cavel e Cruzeiro do Oeste. 
Desde o início do programa 
em 2012, foram 563 institui-
ções de ensino atendidas, 
com economia gerada em 
torno de R$ 9 milhões.

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

Estudantes podem pedir reaplicação do Enem a partir de hoje
 Candidatos que 
não puderam participar do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) por esta-
rem com sintomas de co-
vid-19 ou de outra doença 
infectocontagiosa e aque-
les que não conseguiram 
fazer as provas por pro-
blemas logísticos podem, 
a partir de hoje (25), pedir 
para participar da reaplica-
ção do Enem na Página 
do Participante. O sistema 
ficará aberto até o dia 29. 
 As provas do 
Enem impresso foram 
aplicadas nos dias 17 e 
24 de janeiro. Nas se-
manas que antecede-
ram cada uma das apli-
cações, os candidatos 
puderam enviar exames 
e laudos médicos ao 
Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Aqueles que ainda 
não o fizeram poderão, 
agora, acessar o sistema 
online. As provas da rea-
plicação serão nos dias 
23 e 24 de fevereiro. 
 Além da co-
vid-19, podem solicitar a 
reaplicação participantes 

com coqueluche, difte-
ria, doença invasiva por 
Haemophilus influenza, 
doença meningocócica e 
outras meningites, varío-
la, Influenza humana A e 
B, poliomielite por polioví-
rus selvagem, sarampo, 
rubéola, varicela.
 Segundo o Inep, 
para a análise da possi-
bilidade de reaplicação, 
a pessoa deverá inse-
rir, obrigatoriamente, no 
momento da solicitação, 
documento legível que 
comprove a doença. Na 
documentação, deve 
constar o nome completo 
do participante, o diag-
nóstico com a descrição 
da condição, o código 
correspondente à Clas-
sificação Internacional de 
Doença (CID 10), além 
da assinatura e da iden-
tificação do profissional 
competente, com o res-
pectivo registro no Con-
selho Regional de Medi-
cina (CRM), do Ministério 
da Saúde (RMS) ou de 
órgão competente, as-
sim como a data do aten-
dimento. O documento 
deve ser anexado em for-

mato PDF, PNG ou JPG, 
no tamanho máximo de 2 
MB. 

Problemas logísticos
 Também pode-
rão pedir a reaplicação 
estudantes que tenham 
sido prejudicados por 
problemas logísticos. De 
acordo com o edital do 
Enem, são considerados 
problemas logísticos, por 
exemplo, desastres na-
turais que prejudiquem a 
aplicação do exame devi-
do ao comprometimento 
da infraestrutura do local, 
falta de energia elétrica, 
falha no dispositivo ele-
trônico fornecido ao parti-
cipante que solicitou uso 
de leitor de tela ou erro 
de execução de procedi-
mento de aplicação que 
incorra em comprovado 
prejuízo ao participante.
 No primeiro dia 
de aplicação, participan-
tes foram impedidos de 
fazer o exame por causa 
da lotação dos locais de 
prova. Devido à pande-
mia do novo coronavírus, 
as salas deveriam ter até 
metade da lotação máxi-
ma. Em alguns locais, não 

foi possível acomodar os 
inscritos. De acordo com 
o Inep, esses casos foram 
relatados em pelo menos 
11 locais de prova em Flo-
rianópolis (SC), Curitiba 
(PR), Londrina (PR), Pe-
lotas (RS), Caxias do Sul 
(RS) e Canoas (RS). 
 Também terão 
direito à reaplicação os 
160.548 estudantes que 
fariam a prova no estado 
do Amazonas, 2.863 em 
Rolim de Moura (RO) e 
969 em Espigão D'Oes-
te (RO). O exame foi 
suspenso por causa dos 
impactos da pandemia 
nessas localidades. Ao 
todo, segundo o Ministé-
rio da Educação, foram 
quase 20 ações judiciais 
em todo o país contrárias 
à realização do Enem.  
 Os pedidos de 
reaplicação serão anali-
sados pelo Inep. A apro-
vação ou a reprovação 
do pedido de reaplicação 
deverá ser consultada 
também na Página do 
Participante. Os partici-
pantes também podem 
entrar em contato com o 
Inep pelo telefone 0800 

616161. O Inep recomen-
da, no entanto, que os 
candidatos façam a soli-
citação pela internet. 

Enem 2020
 O Enem 2020 
tem uma versão impres-
sa, que foi aplicada nos 
dois últimos domingos, 
17 e 24, e uma digital, 
que será realizada de for-
ma piloto para 96 mil can-
didatos, nos dias 31 de 
janeiro e 7 de fevereiro. 
 O Inep divulga-

rá, até quarta-feira (27) 
os gabaritos das ques-
tões objetivas do Enem. 
Mesmo com o gabarito 
em mãos não é possível 
saber quanto se tirou no 
exame. Isso porque as 
provas são corrigidas 
com base na teoria de 
resposta ao item (TRI). A 
pontuação de cada estu-
dante varia, entre outros 
fatores, de acordo com o 
desempenho do próprio 
candidato no exame. 

 O resultado final 
será divulgado no dia 29 
de março. Os candidatos 
podem usar as notas para 
concorrer a vagas no en-
sino superior, por meio de 
programas como o Siste-
ma de Seleção Unificada 
(Sisu), que oferece vagas 
em instituições públicas 
de ensino superior, e o 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni), que 
oferece bolsas de estudo 
em instituições privadas. 

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de Prazo.
 Modalidade: Chamamento Público nº 001/2018.
 Objeto: Profissionais na saúde para a prestação de serviços especializados, no hospital mu-
nicipal, consultórios, clínicas, unidades básicas de saúde e programas federais, estaduais e municipais 
de proteção à saúde conforme suas necessidades, no município de Bela Vista do Paraíso – Pr.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Paula Carolina Barioni Valoni
 Especialidade: Nutricionista 40 Horas
 Prazo do Contrato: 4 ( quatro ) Meses.
 Início: 01/01/2021
 Término: 30/04/2021

Fabrício Pastore
Prefeito Municipal

 Bela Vista do Paraíso, 01 de Janeiro de 2021

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de Prazo.
 Modalidade: Chamamento Público nº 001/2018.
 Objeto: Profissionais na saúde para a prestação de serviços especializados, no hospital mu-
nicipal, consultórios, clínicas, unidades básicas de saúde e programas federais, estaduais e municipais 
de proteção à saúde conforme suas necessidades, no município de Bela Vista do Paraíso – Pr.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Tamires Rodrigues de Oliveira
 Especialidade: Psicóloga 20 Horas
 Prazo do Contrato: 4 ( quatro ) Meses.
 Início: 01/01/2021
 Término: 30/04/2021

Fabrício Pastore
Prefeito Municipal

 Bela Vista do Paraíso, 01 de Janeiro de 2021

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de Prazo.
 Modalidade: Chamamento Público nº 001/2018.
 Objeto: Profissionais na saúde para a prestação de serviços especializados, no hospital mu-
nicipal, consultórios, clínicas, unidades básicas de saúde e programas federais, estaduais e municipais 
de proteção à saúde conforme suas necessidades, no município de Bela Vista do Paraíso – Pr.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Terezinha de Fatima Inocenti Bitencourt
 Especialidade: Assistente Social responsável pela Coordenação/Assessoria de Gestão em 
Saúde
 Prazo do Contrato: 4 ( quatro ) Meses.
 Início: 01/01/2021
 Término: 30/04/2021

Fabrício Pastore
Prefeito Municipal

 Bela Vista do Paraíso, 01 de Janeiro de 2021.


