
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
13/05/21..................R$ 164,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
13/05/21..................R$ 98,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
13/05/21..................R$ 89,00

Fonte: Seab/Deral/DEB

jornal da cidade . edição 2379 . 13 de Maio de 2021

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Quinta-feira, 13 de Maio de 2021 • ANO XIX • Edição N°. 2379 • R$ 2,00

•  Na quinta-feira, o tempo seguirá estável. 
O amanhecer será com temperaturas 
baixas, principalmente nos setores mais 
sul do estado. Ao longo do dia as tempe-
raturas ficam amenas no Paraná.

Mínima:  09°C em Curitiba
Máxima: 25°C em Londrina

Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Bolsas do Prouni: prazo para 
entrega de documentos 

termina hoje

 Termina hoje (13) 
o prazo para que os se-
lecionados para bolsas 
remanescentes do Pro-
grama Universidade para 
Todos (Prouni), relativo 
ao primeiro semestre de 
2021, entreguem à ins-
tituição de ensino pre-
tendida a documentação 
comprovando as informa-
ções declaradas no ato de 
inscrição.
 A documentação 
pode ser encaminhada 
por meio eletrônico, dis-
ponibilizado pela insti-
tuição. Caso contrário, 
o candidato classificado 
deve comparecer à uni-
versidade, por exemplo.
 O Prouni é o pro-

grama do governo federal 
que oferece bolsas de es-
tudo - integrais e parciais 
(50%) - em instituições 
particulares de educa-
ção superior. Para ter 
acesso à bolsa integral, o 
estudante deve compro-
var renda familiar bruta 
mensal de até 1,5 salário 
mínimo por pessoa. Para 
a bolsa parcial, a renda fa-
miliar bruta mensal deve 
ser de até três salários 
mínimos por pessoa.
 É  n e c e s s á r i o 
também que o estudante 
tenha cursado o ensino 
médio completo em es-
cola da rede pública ou da 
rede privada, na condição 
de bolsista integral. Pro-

fessores da 
rede públi-
ca de ensi-
no também 
podem dis-
putar  uma 
b o l s a ,  e , 
nesse caso, 
não se apli-
ca o l imite 
d e  r e n d a 
exigido dos 
demais can-

didatos.
Bolsas remanescentes
 As bolsas rema-
nescentes são aquelas 
não preenchidas no pro-
cesso seletivo, nas duas 
chamadas regulares e 
também na lista de espera 
do programa. A disponi-
bilidade dessas bolsas 
ocorre por desistência 
dos candidatos pré-sele-
cionados ou falta de docu-
mentação, por exemplo.
 Neste semestre, 
o Prouni ofereceu mais 
de 162 mil bolsas. O can-
didato pode escolher até 
duas opções de institui-
ção, curso e turno entre 
as bolsas disponíveis, de 
acordo com seu perfil. As 
notas de corte de cada 
curso são disponibiliza-
das pelo sistema, em ca-
ráter informativo.
 O candidato pode 
acompanhar as notas 
de corte e alterar suas 
opções até o encerra-
mento das inscrições. A 
inscrição válida é sempre 
a última confirmada pelo 
candidato.

244,8 mil novas vacinas 
contra Covid-19 chegam ao 

Paraná nesta quinta
 O Para-
ná vai receber as 
244,8 mil doses 
de vacinas con-
tra a Covid-19 
nesta quinta-fei-
ra (13). O avião 
chegará no Aero-
porto Internacio-
nal Afonso Pena, 
em São José dos 
Pinhais, na Re-
gião Metropolita-
na de Curitiba, às 
15h40. Logo em 
seguida os imu-
nizantes serão 
levados para o Centro de 
Medicamentos do Paraná 
(Cemepar), obedecendo a 
mesma logística adotada 
desde o início da vacina-
ção.
 São 118 mil do-
ses do imunizante Co-
vishield, produzido pela 
AstraZeneca e Fiocruz, 
voltadas para completar 
o esquema vacinal (se-
gunda dose) do público 

com idade entre 65 e 69 
anos, e 126.800 doses da 
Coronavac, da parceria 
entre a Sinovac e o Insti-
tuto Butantan, que serão 
aplicadas em pessoas 
com comorbidades, com 
deficiência permanente, 
gestantes e puérperas.
 Esta será a 19ª 
remessa distribuída entre 
as 27 unidades da fede-
ração pelo Ministério. O 
lote conta com 3,7 milhões 

de doses da Covishield e 
quase 2 milhões de doses 
da Coronavac. Desde o 
início da campanha de 
vacinação, em janeiro, 
já foram enviadas 82 mi-
lhões de vacinas a todo o 
País.
 Das que o Paraná 
recebeu, o Governo do 
Estado distribuiu entre os 
municípios 3,7 milhões de 
doses. O Estado atingiu na 
terça-feira (11) 3 milhões 
de doses aplicadas e a 
vacinação de 2 milhões de 
pessoas. De acordo com o 
Vacinômetro da Secretaria 
de Estado da Saúde, até 
as 18 horas desta quarta-
-feira, 2.049.592 parana-
enses tinham recebido a 
primeira dose e 1.083.000 
a segunda, com aplicação 
total de 3.132.592 doses 
dos imunizantes.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Inep define cronograma do Censo Escolar da Educação 
Básica 2021
 O Ministério da Educação (MEC) publicou, no 
Diário Oficial da União (DOU) de hoje (13), portaria que 
define o cronograma de atividades do Censo Escolar 
da Educação Básica relativo ao ano de 2021.
 Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em parceria 
com as secretarias estaduais e municipais de educação, 
o Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de 
informações da educação básica e a mais importante 
pesquisa estatística educacional brasileira. Ele conta com 
a participação de todas escolas públicas e privadas do 
país, e a pesquisa estatística abrange as diferentes etapas 
e modalidades da educação básica e profissional.

Duas etapas
 A portaria publicada hoje estabelece datas 
e responsabilidades para as duas etapas de coleta e 
atividades do processo de execução do Censo Escolar 
da Educação Básica, que será feito por meio do Sistema 
Educacenso, via internet. A primeira etapa abrange a 
matrícula inicial. De acordo com a portaria, a disponi-
bilização do Sistema Educacenso para declaração de 
dados tem início em 18 de junho, e ficará a cargo da 
Diretoria de Tecnologia e Disseminação de Informações 
Educacionais (DTDIE, do Inep).
 A coleta de dados será entre os dias 18 de 
junho e 23 de agosto, devendo ser feita pelo diretor ou 
responsável pela escola ou pelo processo de exporta-
ção dos dados e gestores (municipais, estaduais e do 
Distrito Federal). Os dados preliminares enviados ao 
MEC serão publicados no DOU.
 A partir da publicação no DOU, inicia o prazo 
para que a Diretoria de Estatísticas Educacionais do 
Inep disponibilize os relatórios, por escola, no Educa-
censo, para conferência, ratificação e eventual retifica-
ção das informações a serem feitas pelos gestores es-

taduais e municipais. Ao final dessa etapa, o resultado 
final do número de matrículas presenciais será enviado 
ao Tribunal de Contas da União em 14 de dezembro. No 
dia seguinte (15), os dados finais homologados serão 
enviados ao MEC, para cálculo dos coeficientes de dis-
tribuição do Fundo de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb).
 A portaria prevê que os dados finais serão 
preparados e divulgados entre os dias 16 de dezembro 
de 2021 e 28 de janeiro de 2022, e que as sinopses 
estatísticas da educação básica sejam divulgadas em 
31 de janeiro de 2022.

Situação dos alunos
 A segunda etapa do Censo Escolar de 2021 

abrange a situação dos alunos. Caberá à DTDIE dis-
ponibilizar, em 1º de fevereiro de 2022, o módulo sobre 
a situação do aluno no Sistema Educacenso para de-
claração de dados. A coleta dos dados de rendimento e 
movimento escolar dos alunos declarados na primeira 
etapa deverá ser feita até 17 de março de 2022 pelo 
diretor ou responsável pela escola.
 A disponibilização das taxas de rendimento 
preliminares e dos relatórios por escola no módulo 
Situação do Aluno (para conferência, ratificação e reti-
ficação de eventuais erros, pelos gestores municipais 
e estaduais) deverá ser feita em 4 de abril para serem 
conferidas, ratificadas e retificadas, caso erros sejam 
identificados, até o dia 18 de abril.
 Em seguida, a verificação final dos dados 
processados será feita pela Diretoria de Estatísticas 
Educacionais entre os dias 20 de abril e 6 de maio de 
2022. Por fim, no dia 19 de maio, serão disponibilizados 
os dados por escola no módulo Situação do Aluno (com 
os dados finais de rendimento e movimento escolar), 
e divulgados os indicadores de rendimento escolar no 
portal do Inep.
 “A data de referência para as escolas informa-
rem os dados educacionais ao Censo Escolar da Edu-
cação Básica de 2021 é a última quarta-feira do mês de 
maio”, informa a portaria que prevê a possibilidade de 
o Inep alterar datas e prazos, em função das medidas 
de enfrentamento à pandemia.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
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