
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/02/22..................R$ 195,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/02/22..................R$ 91,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/02/22..................R$ 87,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• A sexta-feira está começando com 
tempo instável nas regiões da meta-
de sul do Paraná. Uma frente fria que 
se desloca sobre o oceano na altura 
do Rio Grande do Sul.

Mínima:  21°C em Curitiba
Máxima: 29°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Escola Fazendária destina 20 mil 
cartilhas sobre educação fiscal para 
alunos de escolas estaduais
 Levar a cultura 
da cidadania fiscal para 
as salas de aula é o foco 
do projeto que está sen-
do implementado pelo 
Governo do Estado, por 
meio das secretarias es-
taduais da Fazenda e da 
Educação e do Esporte. 
Na quinta-feira (24), a 
Escola Fazendária do Pa-
raná entregou ao Depar-
tamento de Programas 
para Educação Básica, da 
Secretaria de Educação, 
aproximadamente 20 mil 
cartilhas didáticas com 
a abordagem de dois te-
mas: “De olho na cidade” 
e “Que nem gente gran-
de”.
 As cartilhas serão 
distribuídas exclusiva-
mente aos estudantes de 
6° e 7° anos das escolas 
de ensino público e serão 
utilizadas como apoio pe-
dagógico em sala de aula. 
O projeto Educação Fis-
cal nas Escolas tem como 

objetivo principal levar, 
de forma lúdica e orien-
tativa, a conscientização 
sobre a função social do 
tributo e o controle social 
sobre a aplicação dos 
recursos arrecadados e 
seu funcionamento de 
modo geral. 
 “O projeto vem 
com a premissa de expli-
car de forma didática e 
educativa a função tribu-
to, que pode e deve ser 
utilizado para promover 
as mudanças e reduzir as 
desigualdades sociais”, 
esclareceu a coordena-
dora do Grupo de Edu-
cação Fiscal do Paraná, 
Nilce Nascentes.  

MAIS AÇÕES
 A o  l o n g o  d e 
2022, serão desenvolvi-
dos também vídeos edu-
cacionais com temáticas 
específicas relacionadas 
à educação fiscal que se-
rão incluídas no ano letivo 
dos alunos dos ensinos 

fundamental e médio da 
rede pública do Estado.  
 "Atualmente, to-
dos os estudantes da rede 
têm acesso a conteúdos 
relacionados à Educa-
ção Financeira. É neste 
contexto que pensamos 
a importância desse ma-
terial lúdico para iniciar os 
conteúdos de Educação 
Financeira com os peque-
nos, através da Educação 
Fiscal", disse a diretora do 
Departamento de Progra-
mas para Educação Bási-
ca, Cristiane Jakymiu. 

O PROJETO
 O projeto de Edu-
cação Fiscal na Secreta-
ria de Fazenda 
está institucio-
nalizado desde 
1997, em con-
sonância com 
as diretrizes do 
Programa Na-
cional de Edu-
cação Fiscal. As 
ações desenvol-

vidas fundamentam-se 
em algumas linhas para 
o exercício da cidada-
nia fiscal, como a função 
social do tributo para a 
garantia dos serviços pú-
blicos (educação, saúde 

e segurança) e incentivo à 
participação democrática 
e ao controle social sobre 
a correta aplicação dos 
recursos arrecadados 
através dos tributos. 
 Na Fazenda, os 

trabalhos estão sob a 
coordenação da Escola 
Fazendária do Paraná e 
buscam trazer novas alter-
nativas na disseminação 
dos conteúdos com foco 
nas ferramentas digitais.

        Segurança Pública discute projetos e 
obras com prefeitos da região de Londrina

 Projetos e obras 
da área da segurança pú-
blica na região de Londrina 
foram temas de reunião de 
prefeitos da Associação 
dos Municípios do Médio 
Paranapanema (Amepar), 
nesta quarta-feira (23). O 
encontro teve a participa-
ção do o secretário esta-
dual da Segurança Pública, 
Romulo Marinho Soares, 
do presidente da Amepar 
e prefeito de Arapongas, 
Sérgio Onofre da Silva, e 
de prefeitos de outros 11 
municípios que integram a 
entidade.
 "Hoje apresenta-
mos os resultados do pla-
nejamento que iniciamos 

há três anos, pois estamos 
trabalhando firmes e foca-
dos para trazer o melhor 
ao nosso Estado, disse o 
secretário. Os prefeitos 
das cidades que integram 
a Amepar acompanharam 
a apresentação das ações 
da Secretaria da Seguran-
ça na região e expuseram 
demandas e anseios, prin-
cipalmente relacionados ao 
policiamento ostensivo.
 Um dos pontos 
tratados na reunião foi 
o fortalecimento do Pro-
grama Prumos no Esta-
do, voltado à saúde dos 
profissionais da área da 
segurança pública. Em 
2021 foram inaugurados 

dois Centros de Atendi-
mento Psicossocial (CAP, 
em Maringá e Cascavel. 
Londrina também já possui 
um CAPs, localizado fora 
de unidades das polícias, 
a fim de garantir mais tran-
quilidade aos profissionais 
e seus dependentes que 
procuram o serviço. Outra 
unidade fica em Curitiba. 

OBRAS
 A Cadeia Pública 
de Londrina, inaugurada 
nesta quarta-feira (23), foi 
um dos maiores projetos da 
Secretaria da Segurança 
Pública na região. A nova 
unidade possui 752 vagas 
e vai contribuir para desafo-
gar as unidades penais de 

toda a região, beneficiando 
mais 70 municípios. Entre 
outras ações de destaque 
está a construção da Ca-
deia Pública de Arapongas, 
que começou no final de 
2021 e vai abrir 136 novas 
vagas. O investimento é de 
R$ 7,3 milhões.
 Ainda na região, 
recentemente foram feitos 
reparos na Delegacia de 
Polícia de Tamarana, que 
custaram mais de R$ 80 
mil. A Secretaria ainda tra-
balha para o andamento 
do projeto de construção 
da Delegacia Cidadã de 
Londrina - padrão II, que 
terá investimento de mais 
de R$ 8 milhões. 

PREFEITURA
 O secretário Mari-
nho também participou de 
uma reunião com o vice-
-prefeito de Londrina, João 
Mendonça, junto com o 
secretário municipal de 
Obras e Pavimentação, 
João Verçosa, para verificar 
detalhes referentes à cons-
trução da Delegacia Cidadã 
e da sede da 4ª Companhia 
Independente de Polícia Mi-
litar. A conversa resultou no 
fortalecimento da parceria 
entre Estado e município 
para o avanço dos projetos 
que precisam da participa-
ção da prefeitura.

PRESENÇAS
 Além dos pre-

feitos, participaram da 
reunião o vice-diretor do 
Departamento de Polícia 
Penal, Francisco Silveira; 
a coordenadora regional 
da Casa Civil em Londrina, 
Sandra Moya; o chefe do 
Núcleo de Engenharia e 
Arquitetura da Secretaria 
da Segurança Pública, 
tenente-coronel Ivan Fer-
nandes; a chefe da As-
sessoria de Planejamento 
Estratégico e Gestão de 
Projetos e coordenadora 
do Programa Prumos,  Pa-
trícia Manica; o assessor 
de segurança do Deppen, 
Alisson Andrade; o coorde-
nador regional de Foz do 
Iguaçu, Marcos Marques.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fonte: www.aen.pr.gov.br


