
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
27/05/21..................R$ 156,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
27/05/21..................R$ 83,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
27/05/21..................R$ 82,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  Quinta-feira amanhece com temperatu-
ras baixas no centro-sul, Campos Gerais 
e RMC. Não há previsão de chuvas. À 
tarde esquenta mais no noroeste e no 
norte pioneiro.

Mínima:  13°C em Curitiba
Máxima: 27°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Programa Aprender Valor leva Educação Financeira a mais 
de 3 mil estudantes de 175 escolas

 Imp lemen tada 
neste ano como compo-
nente curricular do Ensino 
Médio na Rede Estadual 
de Ensino pela Secretaria 
de Estado da Educação 
e do Esporte (Seed-PR), 
a Educação Financeira 
também já se faz presente 
no Ensino Fundamental 
em algumas escolas no 
Estado. 
 Por meio do Pro-
grama Aprender Valor, 
iniciativa do Banco Cen-
tral do Brasil em parceria 
com a Seed-PR e a União 
Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação 
(Undime), o Paraná é um 
dos seis estados que já 
estimulam o desenvolvi-
mento de competências 
de Educação Financeira 
a fim de estabelecer uma 
nova e saudável relação 
em crianças e adolescen-

tes do 1º até o 9º ano do 
Fundamental com seus 
recursos pessoais. 
 Ao todo, 83 esco-
las estaduais e 92 munici-
pais aderiram ao projeto-
-piloto em 2019 e inicia-
ram as atividades no ano 
passado. Apenas na rede 
estadual, 97 gestores e 
496 professores recebem 
a formação. Já nas redes 
municipais são 96 gesto-
res e 437 professores com 
acesso à formação online 
específica, conforme sua 
área de atuação. O tema 
é  tratado de forma trans-
versal nas disciplinas da 
Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) dentro 
das aulas de Matemática, 
Língua Portuguesa, His-
tória e Geografia.
 Devido à pande-
mia da Covid-19, algumas 
ações foram reprograma-

das para este ano, como 
uma atividade diagnóstica 
realizada em março e abril 
com turmas de 5º, 7º e 9º 
anos, de forma online e 
impressa, de acordo com 
a realidade de cada es-
cola. Todo o processo foi 
aplicado e acompanhado 
pelo CAEd (Centro de 
Políticas Públicas e Ava-
liação da Educação da 
Universidade Federal de 
Juiz de Fora). Essa ava-
liação teve como objetivo 
obter dados que analisas-
sem o comportamento de 
entrada dos estudantes 
antes da implementação 
do programa, ou seja, ve-
rificar o que eles já sabem 
sobre Educação Financei-
ra. 
 “A gente tem es-
cutado muito os diretores, 
professores e técnicos 
pedagógicos dos núcleos 

sobre as possibilidades 
por meio desses materiais 

para se trabalhar com situ-
ações cotidianas dos estu-
dantes. É uma uma forma 
de enriquecer o processo 
de ensino-aprendizagem 
e, por meio desse traba-
lho, consegue-se mudar 
a atitude dos estudantes 
e de suas famílias”, diz 
a assessora pedagógica 
da Seed-PR e coordena-
dora estadual do projeto, 
Mariley Duarte Rocha de 
Oliveira.
 No total,  3.147 
estudantes realizaram a 
atividade e, neste mês, 
estão participando de pro-
jetos escolares desenvol-
vidos pelos professores. 
Os materiais podem ser 
acessados na plataforma 
do Aprender Valor e po-
dem ser aplicados de for-
ma presencial ou online. 
Nesta etapa, gestores e 
professores poderão apli-

car e compartilhar seus 
projetos de aprendizagem 
financeira. O encerramen-
to deste projeto-piloto, 
que tem o patrocínio fi-
nanceiro do Fundo de De-
fesa dos Direitos Difusos, 
do Ministério da Justiça, 
está previsto para o fim do 
primeiro semestre deste 
ano. 

AMPLIAÇÃO
 No segundo se-
mestre, o Banco Central 
vai expandir o Aprender 
Valor para todo o País 
e qualquer escola que 
tiver interesse poderá 
participar. Na próxima 
segunda-feira (31) have-
rá uma live explicando 
detalhes do que a escola 
deve fazer para participar. 
Basta acessar este link. 
“Muitas escolas agora 
estão ansiosas para poder 
participar”, relata Mariley. 

Fonte: www.aen.pr.gov.br

           Ratinho Junior decreta luto oficial e manifesta 
imenso pesar pela morte do ex-governador Jaime Lerner

 O governador Carlos Massa Ratinho Junior ma-
nifestou imenso pesar e decretou luto oficial de três dias 
pela morte do ex-governador do Paraná e ex-prefeito 
de Curitiba Jaime Lerner, ocorrida nesta quinta-feira 
(27). O arquiteto, urbanista e ex-político tinha 83 anos 
e morreu em decorrência de complicações de doença 
renal crônica, no Hospital Evangélico Mackenzie, na 
Capital.
 “Nossas condolências à família e amigos do ex-
-governador Jaime Lerner. O Paraná perde um grande 
cidadão, que ajudou a transformar Curitiba e o Estado. 
Os nossos corações, marca que por muito tempo ele 
usou, estão juntos neste momento de profunda dor e 
tristeza para todo o povo do Paraná”, disse o governa-
dor.
 “Jaime Lerner tinha amor pelo Paraná. Dedi-
cou uma vida inteira ao Estado, com realizações que 
transformaram Curitiba e servem até hoje de inspiração 
mundo afora. Um exemplo que ficará marcado eterna-
mente pelas centenas de obras espalhadas pelo nosso 
Estado”, reforçou Ratinho Junior.

POLÍTICA
 Lerner nasceu em Curitiba em 17 de dezembro 
de 1937. Era arquiteto e planejador urbano, formado 

pela Escola de Arquitetura da 
Universidade Federal do Para-
ná (UFPR) em 1964.
 Responsável pela criação 
e estruturação do Instituto de 
Planejamento Urbano de Curi-
tiba (Ippuc) em 1965, participou 
do desenvolvimento do Plano 
Diretor da Capital que resultou 
no processo de transformação 
física, econômica e cultural da 
cidade. Foi prefeito de Curitiba 
em três mandatos: nos períodos 
de 1971/75, de 1979/83 e de 
1989/92.
 Durante sua primeira gestão 
como prefeito, Lerner conso-
lidou as transformações da 
cidade e implantou o Sistema 

Integrado de Transporte Coletivo, reconhecido inter-
nacionalmente pela sua eficiência, qualidade e baixo 
custo.
 Nas duas administrações seguintes, além das 
ações de vanguarda no planejamento urbano, Lerner 
intensificou um amplo programa que resultou em avan-
ços na área social, destacando Curitiba como uma das 
cidades com um dos maiores índices de qualidade de 
vida entre as principais capitais do mundo.
 Foi eleito governador do Paraná em 1994 e 
reeleito em 1998. Apoiado em uma política de atração 
de investimentos produtivos, o Paraná se consolidou 
como um polo industrial do País. A exemplo da expe-
riência bem sucedida de Curitiba, Lerner se dedicou a 
questões de logística, educação, saneamento e lazer.
 Essa preocupação, intensa principalmente na 
área social, de educação e de atenção à criança, ren-
deram ao Governo do Paraná o prêmio Criança e Paz 
da Unicef, para os programas "Da Rua para a Escola", 
"Protegendo a Vida" e "Universidade do Professor".

ARQUITETURA
 Em sua carreira como arquiteto e urbanista, 
Jaime Lerner alçou voos internacionais. Ele se formou 

em arquitetura e engenharia e, a partir de 1970, fez 
de Curitiba uma referência mundial em urbanismo a 
partir do modelo de transporte BRT – que, inspirado 
nos metrôs, acelera a velocidade dos ônibus através 
de canaletas exclusivas em vias expressas que cortam 
a cidade.
 Além de implementar o sistema, foi durante a 
sua gestão que os principais cartões-postais da Capital 
paranaense foram desenhados: o calçadão da Rua XV 
de Novembro (antes aberta parra carros), a Ópera de 
Arame, o Jardim Botânico e a Rua 24 Horas – todos 
fruto do trabalho conjunto de um time de arquitetos 
liderados por ele, que revolucionaram sua geração 
dentro do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
de Curitiba (IPPUC).
 O seu escritório, Jaime Lerner Arquitetos As-
sociados, também é responsável pelo planejamento 
urbano de diversas outras cidades do Brasil, como 
Balneário Camboriú, e projetos como a nova orla do 
Guaíba, em Porto Alegre.
 Seu trabalho como urbanista levou Lerner a 
ser citado pela revista Time em 2010 como um dos 25 
pensadores mais influentes do mundo. Em 2018, foi 
reconhecido pela revista norte-americana Planetizen 
como o segundo maior urbanista da história.

DESPEDIDA
 Lerner era viúvo da ex-primeira-dama Fani 
Lerner, falecida em 2009. Deixa duas filhas: Andrea 
e Ilana, que atualmente dirige a Biblioteca Pública do 
Paraná.
 No Palácio Iguaçu, as bandeiras ficarão a meio 
mastro durante todo o período de luto.

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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