
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/05/21..................R$ 157,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/05/21..................R$ 85,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/05/21..................R$ 82,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  A terça-feira está começando com 
tempo estável nas diversas regiões 
paranaenses. A massa de ar frio que 
atua sobre o estado, mantém as tem-
peraturas baixas.

Mínima:  07°C em Curitiba
Máxima: 24°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Mais escolas voltam às aulas 
presenciais com segurança no Paraná

 Aconteceu na segunda-feira (24) a reabertura 
gradual com aulas presenciais, em modelo híbrido, em 
cerca de 600 escolas da rede estadual do Paraná. Junto 
aos outros 200 colégios reabertos há 14 dias, a retomada 
permite que mais 40 mil estudantes, de 28 Núcleos Re-
gionais de Educação (NREs), que englobam aproxima-
damente 150 municípios, voltem para a sala de aula.
 O retorno se dá de forma escalonada e todas 
as instituições de ensino seguem um protocolo de segu-
rança, que prevê o distanciamento de 1,5 metro entre os 
estudantes, disponibiliza álcool em gel, exige o uso de 
máscara e afere a temperatura de alunos e funcionários 
antes do acesso às dependências das escolas. 
 De acordo com o Secretário da Educação do 
Paraná, Renato Feder, o retorno presencial não é uma 
imposição. “Os pais não são obrigados a mandar seus 
filhos para a escola, eles têm a opção do ensino híbrido. E 
essa modalidade está indo muito bem no Paraná”, disse.
 Feder aponta, ainda, que o feedback dos alunos 
tem sido muito positivo. Tanto no presencial, dentro das 
escolas, quanto no ensino remoto, em casa, a interação 
dos professores e entre a turma acontece de maneira 
efetiva. Os alunos que optarem por não ir às aulas presen-
cialmente continuarão no ensino remoto via Google Meet 
e também pelas plataformas digitais do Aula Paraná na 
TV aberta, no YouTube, além do kit pedagógico impresso.

 Uma das escolas a retornar nesta manhã, o CE 
Shirley Catarina Tamalu Machado, em São José dos Pi-
nhais, na Região Metropolitana de Curitiba, teve adesão 
de 60% dos alunos. Segundo o diretor João Batista Silva, 
cerca de 100 alunos voltaram às aulas presenciais.
 “Estamos recebendo 5 turmas pela manhã (6º, 
7º, 8º e 9º anos) e 5 turmas a tarde (só 6º anos). Temos em 
média 5 a 9 alunos por turma. Voltaremos de forma gradual 
e escalonada, testando o ambiente, pois é a primeira vez 
que a gente volta, em quase um ano e meio sem aula 
presencial”, disse. Ele aponta, ainda, que, nesse primei-
ro momento, a prioridade é o atendimento àqueles que 
tenham maiores dificuldades com relação à participação 
nas aulas digitais. “Estamos atendendo principalmente os 
alunos que estão fazendo atividade escrita, aqueles que 
não têm acesso à internet”.
 No CE Humberto de Alencar Castelo Branco, 
também na Região Metropolitana de Curitiba, mas 
em Pinhais, mais de 100 alunos voltaram às salas de 
aula.
 Evaldo Carlos Silva, diretor do colégio, descreve 
a preparação para esse momento de reabertura. “Primei-
ramente nós indicamos os alunos que iriam voltar. Nossa 
opção foi pelos alunos que estavam fazendo material 
impresso e também por aqueles que tinham menos parti-
cipação. Juntamente com seus responsáveis, receberam 
as orientações com relação ao protocolo de segurança, 
entendendo a como será a dinâmica interna na escola, 
com respeito do distanciamento de 1,5 metro, uso de 
máscara, utilização da própria garrafinha de água. Orga-
nizamos tudo para que se tenha o mínimo de circulação 
possível no nosso pátio”, disse.
 Silva garante que o CE está totalmente preparado para 
receber os alunos com segurança, mas que, mesmo assim, 
se os pais/responsáveis que 
não autorizarem seus filhos a 
retornar neste momento, há 
a opção da continuidade dos 
estudos em casa.

AVALIAÇÃO
 Para Feder, o retorno está sendo bem-sucedido. 
“A gente começou com 200 escolas, agora são mais de 
600. E todas as informações até agora são de extrema se-
gurança, cautela e cuidado com os protocolos. São 100% 
dos alunos de máscara, sempre com distanciamento”, 
declarou o secretário. 

TRANSPARÊNCIA
 Desde o dia 10 de maio até esta sexta-feira (21), 
aproximadamente 24 mil estudantes (com autorização dos 
pais ou responsáveis) e 12 mil profissionais da Educação 
– excluindo aqueles de grupos de risco – voltaram às 200 
unidades escolares abertas para o modelo presencial.
 Nessas duas semanas, houve 15 turmas com 
atividades suspensas e quatro colégios fechados. Tam-
bém foram reportados 38 casos positivos em alunos, 32 
casos em professores e 25 casos em funcionários. Em 
nenhum dos casos a transmissão ocorreu na escola, de 
acordo com os próprios contaminados.
 Em cumprimento às resoluções e orientações das 
autoridades sanitárias e para manter os colégios como am-
bientes controlados e seguros para o ensino, a Secretaria 
e os núcleos regionais vêm fazendo um monitoramento 
dos casos de Covid-19 nas escolas. Além disso, a pasta 
também segue o protocolo de biossegurança e afasta os 
profissionais e estudantes, suspendendo as atividades 
em turmas e escolas, em caso de notificação de casos 
suspeitos ou confirmados da doença. A Secretaria vem 
seguindo, ainda, os decretos municipais que determinam 
a suspensão das atividades presenciais nas escolas.

ORIENTAÇÕES
 Na página Aulas Seguras 2021, a comunidade 
escolar encontra importantes orientações sobre o fun-
cionamento das escolas para o ano letivo de 2021, com 
perguntas e respostas frequentes, uma cartilha com os 
principais procedimentos de biossegurança, cartazes com 
dicas para os estudantes e também o termo de compro-
misso para os pais e responsáveis que desejam o retorno 
presencial de seus filhos. Fonte: www.aen.pr.gov.br

Informe semanal da dengue registra 2.056 novos 
casos e mais um óbito

 O boletim da 
dengue divulgado 
pela Secretaria de 
Estado da Saúde 
nesta terça-feira 
(25) confirma um 
novo óbito pro-
vocado pela do-
ença. Agora, são 
23 mortes neste 
período epidemio-
lógico, iniciado em 
agosto de 2020. 
Os dados totali-
zam 18.735 casos 
confirmados, sen-
do 2.056 a mais 
que na semana 
anterior.
 No total, 359 
municípios regis-
traram pessoas 

com dengue. Isso representa 90% das cidades para-
naenses.
 O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, 
ressalta a necessidade da eliminação dos criadouros 
do mosquito Aedes aegypti.
 “Com a pandemia da Covid-19, as pessoas 
estão passando a maior parte do tempo em casa. Já 
sabemos que 90% dos focos estão nos domicílios. A 
melhor forma de acabar com a transmissão é a retira-
da mecânica destes focos. Um a um, eles devem ser 
eliminados. Convocamos a todos para este combate”, 
afirmou.

ÓBITOS
 O óbito confirmado no boletim desta terça é 
do município de Morretes, no Litoral. Trata-se de um 
homem de 29 anos sem comorbidade associada.
 As cidades que registram óbito no Paraná 
desde agosto do ano passado são Paranaguá (2), 
Matelândia (1), Foz do Iguaçu (3), Paraíso do Norte (1), 
Santo Antônio do Caiuá (1), Maringá (1), Apucarana (1), 
Alvorada do Sul (1), Assaí (1), Cambé (2), Londrina (8) 
e Morretes (1). Fonte: www.aen.pr.gov.br


