
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/05/21..................R$ 162,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/05/21..................R$ 98,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/05/21..................R$ 90,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  Destaque desta terça-feira para 
a mudança prevista nas condições 
do tempo no Paraná, devido ao 
avanço de uma frente fria pelo Sul 
do Brasil. 

Mínima:  14°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina

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

UEL e Prefeitura de Londrina firmam parceria para 
qualificar professores de educação física

 A Universidade 
Estadual de Londrina (UEL) 
e o prefeito da cidade, Mar-
celo Belinati, assinaram um 
protocolo de intenção para 
o estabelecimento de um 
convênio entre a Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME), para ofertar vagas 
de mestrado profissional 
aos professores de educa-
ção física da rede municipal 
de ensino.
 O objetivo é que 
os professores tenham a 
oportunidade de pesquisar 
e aplicar soluções para os 
problemas que ocorrem, 
dentro de sua área de atu-
ação, nas escolas da rede 
municipal.
 No total, a rede 
municipal conta com 300 
professores de educação 
física. A SME realizará uma 
tramitação interna com o 
intuito de elaborar o edital 
do programa. O documento 
incluirá detalhes como o 
número de vagas dispo-

níveis e as condições de 
ingresso – mediante pro-
cesso seletivo – e partici-
pação. Além disso, a pasta 
disponibilizará alguns dias 
por semana, dentro do pe-
ríodo de trabalho, para que 
os profissionais seleciona-
dos possam realizar seus 
estudos. A previsão é que 
as formações continuadas 
tenham início em 2022.
 De acordo com o 
prefeito Marcelo Belinati, a 
intenção é que, futuramen-
te, servidores municipais 
de outras áreas profissio-
nais sejam contemplados 
com programas seme-
lhantes. “O que estamos 
desenvolvendo com os 
professores de educação 
física é um projeto-piloto. 
Em seguida, vamos reali-
zar outras iniciativas desse 
tipo com todos os profissio-
nais da rede municipal de 
ensino. Quem ganha com 
isso é a sociedade londri-
nense, que poderá contar 
com servidores ainda mais 

qualificados”, afirmou.
 A secretária muni-
cipal de Educação, Maria 
Tereza Paschoal de Mora-
es, salientou que esse será 
o primeiro convênio do tipo 
no Brasil. Moraes desta-
cou, também, que a UEL 
é referência de qualidade 
na área de educação física 
escolar. “Se existe uma 
solução para a educação 
básica no Brasil, essa so-
lução passa pelo professor. 

Por isso, a ideia é que esse 
seja o primeiro processo 
e que todo ano tenhamos 
uma nova entrada de do-
centes. Lembro, ainda, 
que o papel do professor 
de educação física é ainda 
mais essencial nesse mo-
mento de pandemia, em 
que as pessoas precisam 
reforçar os cuidados com 
sua saúde física e mental”, 
disse.
 O reitor da UEL, 
Sérgio Carvalho, destacou 
a proatividade na aborda-

gem das questões relativas 
à educação. “Com essa 
parceria, esperamos con-
tribuir para que o município 
possa reter profissionais 
cada vez mais qualificados 
e motivados. Tenho certeza 
de que, daqui, sairão novas 
parcerias entre as duas 
instituições”, afirmou.
 O professor da 
rede municipal e diretor da 
Escola Municipal Roberto 
Alves Lima Junior, Amauri 
Cardoso, desempenhou 
um papel importante na 

articulação do convênio. 
Segundo ele, o acesso ao 
mestrado profissional vai 
atender um desejo antigo 
dos docentes da rede. “É 
um momento histórico para 
Londrina, pois esse progra-
ma vai contribuir diretamen-
te para o desenvolvimento 
da cidade. A qualidade da 
educação tem que passar 
também pela formação dos 
professores, daí a impor-
tância dessas atividades”, 
afirmou.

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

            Campanha Aquece Paraná recebe doações por 
aplicativo e drive-thru

 A queda na temperatura durante o outono 
e o inverno é um bom motivo para os paranaenses 
praticarem a solidariedade. Nesta quarta-feira (12), o 
Governo do Estado inicia a campanha Aquece Paraná, 
que vai arrecadar roupas, calçados, cobertores, roupas 
de cama e outros itens em bom estado de uso para 
destinar a pessoas em situação de vulnerabilidade 
social.
 A iniciativa é da Superintendência Geral de 
Ação Solidária (SGAS), em parceria com o Grupo 

RIC de Comunicação. Por causa da pandemia, as 
doações podem ser feitas tanto pelo aplicativo Paraná 
Solidário, que faz a conexão do doador com entidades 
socioassistenciais de todo o Estado, e pelo esquema 
de drive-thru, com pontos de coletas montados nos 
quartéis do Corpo de Bombeiros.
 Para marcar o lançamento da campanha, será 
montado na quarta-feira um drive-thru na área externa 
do Teatro Guaíra, no Centro de Curitiba, que vai funcio-
nar das 19h30 às 20h30. Os participantes entram de 
carro na parte de trás da bilheteria e deixam as suas 
doações. É importante que todas as peças estejam em 
bom estado de conservação e higienizadas.
 “Estamos vivendo momentos de muita difi-
culdade e muitos paranaenses serão afetados com 
as baixas temperaturas do inverno. Por isso quero 
convidar a todos que puderem nos ajudar a aquecer 
a vida e o coração de quem mais precisa”, afirma a 
presidente do Conselho de Ação Solidária, a primeira-
-dama Luciana Saito Massa. “Pode ser um agasalho, 
um par de sapato, uma roupa de cama, enfim, toda e 
qualquer ajuda é muito bem-vinda, desde que as peças 
estejam em bom estado”.
 Um cenário especial também está sendo pre-
parado no Teatro Guaíra, com iluminação, projeção da 
comunicação do evento na lateral da bilheteria e uma 
exposição no salão do teatro. A banda da Polícia Militar 
também vai acompanhar a ação. Outros drive-thrus 
devem ser feitos no local ao longo da campanha, com 
datas previstas para os dias 28 de maio, 18 de junho 

e 26 de julho.
PARANÁ SOLIDÁRIO

 Para doar usando o aplicativo Paraná Solidá-
rio, basta acessar a página www.aqueceparana.pr.gov.
br, apontar a câmera do celular para o código QR Code 
que aparece na tela e fazer o download do aplicativo, 
que está disponível gratuitamente para os sistemas 
Android e iOS.
 Ao abrir a ferramenta, é preciso fazer um ca-
dastro de doador. Assim que fizer o login, o usuário é 
direcionado diretamente para as doações do Aquece 
Paraná, podendo escolher a categoria do produto a 
ser doado: agasalhos ou cobertores.
 Os doadores devem descrever e adicionar 
fotos dos produtos e confirmar o envio. O aplicativo 
mostra então as instituições mais próximas que preci-
sam daquela doação. O contato com a entidade para 
acertar os detalhes sobre a entrega é feito pela própria 
ferramenta.

ENTREGAS
 Já a distribuição das doações feitas através 
pelo drive-thru será feita em parceria com Coordena-
doria Estadual da Defesa Civil. As datas de entrega 
foram agendadas para os dias 11 de junho, 12 de julho 
e 2 de agosto.
 A Defesa Civil enviará os itens arrecadados até 
as regionais, que serão responsáveis pelas entregas 
aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) 
de cada município. Os Cras, por sua vez, distribuirão 
às famílias atendidas. Fonte: www.aen.pr.gov.br/

Anvisa orienta suspensão 
de vacina da AstraZeneca 

para grávidas
 A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) recomendou a suspensão 
imediata do uso da vacina contra a covid-19 

da AstraZeneca/Fiocruz para mulheres ges-
tantes. A orientação está em Nota Técnica 
emitida pela agência.

 A orientação da 
Anvisa é que a indicação da 
bula da vacina AstraZeneca 
seja seguida pelo Progra-
ma Nacional de Imunização 
(PNI). A decisão é resultado 
do monitoramento de eventos 
adversos feito de forma cons-
tante sobre as vacinas contra 
a covid-19 em uso no país.

 “O uso off label de 
vacinas, ou seja, em situa-
ções não previstas na bula, 
só deve ser feito mediante 
avaliação individual por um 
profissional de saúde que 
considere os riscos e bene-
fícios da vacina para a pa-
ciente. A bula atual da vacina 
contra a covid-19 da AstraZe-

neca não recomenda o uso 
da vacina sem orientação 
médica”, ressaltou a Anvisa.
 A vacina vinha sen-
do usada em gestantes com 
comorbidades. Agora, só 
podem ser aplicadas nas 
grávidas a Coronavac e a 
Pfizer.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


