
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
22/11/22..................R$ 168,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
22/11/22..................R$ 77,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
22/11/22..................R$ 98,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Amanhecer de tempo instável nas 
diversas regiões do Paraná. Panca-
das de chuvas associadas a uma 
frente fria, já atuam entre as regiões 
sul, central e norte do estado.

Mínima:  17°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Projeto aumenta o peso do critério educacional na 
transferência de recursos aos municípios

 O Governo do Es-
tado enviou à Assembleia 
Legislativa do Paraná um 
projeto de lei complementar 
para alterar a lei comple-
mentar do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços) a fim de 
aumentar o peso do critério 
"educação" entre os indica-
dores para a apuração do 
Índice de Participação dos 
Municípios (IPM) na cota-
-parte do ICMS – o IPM é a 
parcela sobre o ICMS arre-
cadado pelo Estado sobre 
o qual cada município tem 
direito.

 O percentual para 
apuração do IPM relativo 
à educação é de 10% a 
partir de 2023, e a intenção 
é elevá-lo até 2027. Esse 
aumento deve ser feito de 
forma gradual.
 O cálculo do valor 
relativo ao critério educa-
cional será o resultado do 
Índice de Qualidade da 
Educação do Município, for-
mado por quatro variáveis: 
índice educacional (com 
peso de 75%), alfabetiza-
ção (10%), educação em 
tempo integral (10%) e fator 
social (5%).

 O índice educacio-
nal será calculado com base 
nas notas do Saeb (Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Básica) das sé-
ries do ensino fundamental 
I (1ª a 5ª) e no rendimento 
escolar. Já a alfabetização 
será medida pelas notas do 
Saeb ou Saep (Sistema de 
Avaliação da Educação Bá-
sica do Paraná) municipal 
das 2ª e 5ª séries.
 A educação em 
tempo integral será medida 
pelo percentual de cres-
cimento e, por fim, o fator 
social levará em conside-

ração a média do Indicador 
de Nível Socioeconômico 
das Escolas de Educação 
Básica, do Inep, de todos 
os estabelecimentos de 
ensino municipais.
 A partir da pro-
posta, a expectativa é que 
os municípios possam ser 
incentivados a promover 
melhorias nos índices de 
aprendizagem do ensino in-
fantil (medido pelo índice de 

alfabetização, por exemplo) 
e do ensino fundamental I 
(mensurado pelo Ideb).

APOIO À EDUCAÇÃO 
MUNICIPAL

 A Secretaria de 
Estado da Educação e do 
Esporte (Seed-PR) fornece-
rá apoio aos municípios por 
meio de ações cooperativas 
como o programa Educa 
Juntos, que poderá auxiliá-
-los a alcançar as metas. 

Algumas das ações reali-
zadas por meio do projeto 
neste ano foram a entrega 
de material didático de Lín-
gua Portuguesa para 233 
mil estudantes de 1° e 2° 
ano do ensino fundamental, 
além da oferta de uma fer-
ramenta de gestão escolar 
que contém 7,2 mil aulas 
de diversas disciplinas para 
estudantes do 1° ao 5° ano 
do ensino fundamental.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

BNDES apoia capacitação de 
empreendedores de baixa renda
 O Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), 
em parceria com o Movi-
mento Bem Maior (MBM), 
apoiará a capacitação em 
gestão de cerca de 30 mil 
empreendedores de baixa 
renda de todo o Brasil.
 A ação se dará 
por meio do Movimento 
Pra>Frente, da Fundação 
Dom Cabral (FDC), que 
disponibiliza uma plata-
forma com conteúdos em 
vídeo, podcasts, e-books 
e testes que abordam os 
principais desafios enfren-
tados por esse público.
 A iniciativa rece-
berá apoio do BNDES 
Fundo Socioambientel 
e do MBM com investi-
mentos totais de R$ 12,7 
milhões.
 A expectativa é 
de que, pelo menos, 30 
mil pessoas sejam ca-
pacitadas até 2025, com 
foco em mulheres, pretos, 
pardos e jovens empre-
endedores. Segundo o 
BNDES, poderão ser con-

templados pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade 
e de baixa renda, como 
trabalhadores informais, 
microempreendedores in-
dividuais (MEI) e desem-
pregados de todo o Brasil 
que necessitem do apoio 
para geração de renda por 
meio do empreendedoris-
mo.
 Os conteúdos da 
plataforma direcionados 
aos empreendedores es-
tão organizados em séries 
completas que abordam 
temas determinados e 
visam a solucionar pro-
blemas e desenvolver 
competências como, por 
exemplo, em vendas e 
finanças.
 Além disso, os 
empreendedores terão 
acesso à mentoria ofere-
cida pela plataforma, por 
meio da qual receberão 
orientação individualiza-
da e apoio psicossocial de 
mentores voluntários. De 
acordo com o banco, isso 
possibilitará o comparti-
lhamento de experiência e 

novas ideias. Esses men-
tores voluntários serão 
capacitados em ambiente 
próprio da plataforma para 
realizar o suporte aos em-
preendedores.
Transformação digital

 O BNDES e o Mo-
vimento Bem Maior tam-
bém apoiarão o projeto 
Jornada Escola Conecta-
da, do Centro de Inovação 
para a Educação Brasi-
leira (Cieb). A iniciativa 
promoverá o desenvol-
vimento, implementação 
e disseminação do uso 
de tecnologias educacio-
nais em redes públicas 
de ensino. O projeto terá 
duração de 2 anos e será 
realizado em parceria com 
organizações sociais, que 
prestam apoio técnico e 
atuam junto a secretarias 
de Educação.
 Por meio da Jor-
nada Escola Conectada, 
127 profissionais da edu-
cação terão suas compe-
tências fortalecidas para 
planejar e implementar a 
incorporação de tecnolo-
gias na rede, beneficiando 
966 escolas e mais de 
279 mil alunos. Para o 
BNDES, o domínio da tec-
nologia contribuirá para a 
gestão eficiente dos recur-
sos escolares bem como 
para o acesso a recursos 
federais. O projeto tem 
investimentos estimados 
em R$ 5 milhões.

Municípios da região de 
Londrina estão perto da 
conclusão do Plano de 
Desenvolvimento Integrado

 A população dos 
25 municípios que fa-
zem parte da Região Me-
tropolitana de Londrina 
(RML) poderá participar 
terça-feira (29) da Con-
ferência Metropolitana, 
última etapa do processo 
de implantação do Plano 
de Desenvolvimento Ur-
bano Integrado (PDUI) 
da região. No evento, os 
cidadãos conhecerão as 
propostas para a criação 
do modelo de Gover-
nança Interfederativa da 
RML. 
 O encontro acon-
tece no Auditório do Sin-
coval, em Londrina, com 
início às 14 horas e trans-
missão ao vivo pela pla-
taforma YouTube. Será 
aberto ao público, deverá 
contar com a presença 
de prefeitos, vereado-
res e representantes de 
diversos setores da so-
ciedade.

 A Conferênc ia 
Metropolitana acontece 
depois de 33 eventos 
participativos, 15 reuni-
ões técnicas e 42 reuni-
ões complementares re-
alizadas desde outubro 
de 2020, sempre com a 
participação da socie-
dade. Todo o processo 
para a elaboração do 
PDUI foi organizado pelo 
Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urba-
no e Obras Públicas.
 Neste último en-
contro será divulgada a 
proposta para a configu-
ração do Ente Interfede-
rativo, que fará a gestão 
dos processos metro-
politanos e a condução 
das polít icas públicas 
comuns aos municípios 
que integram a RML. A 
implantação desse ente 
administrativo atende 
exigências do Estatuto 

da Metrópole (Lei 
13.089/2015).
 O PDUI da Re-
g ião Met ropo l i -
tana de Londrina 
engloba os muni-
cípios de Alvorada 
do Sul,  Arapon-
gas, Assaí, Bela 
Vista do Paraíso, 
Cambé, Centená-
rio do Sul, Flores-
tópolis, Guaraci, 
Ib iporã,  Jagua -
pitã, Jataizinho, 
Londrina, Lupio-

nópolis, Miraselva, Pi-
tangueiras, Porecatu, 
Prado Ferreira, Primeiro 
de Maio, Rancho Ale-
gre, Rolândia, Sabáudia, 
Sertaneja, Sertanópolis, 
Tamarana e Uraí.
 O trabalho foi re-
alizado pela Consultoria 
Urbtec, contratada da 
Secretar ia do Desen-
volvimento Urbano e de 
Obras Públicas (Sedu), 
via Serviço Social Autô-
nomo Paranacidade, res-
ponsáveis pelas políticas 
do Governo do Paraná de 
apoio ao Desenvolvimen-
to Urbano e Regional. 
Confira o PDUI RML.

Serviço:
 Data: 29 de no-
vembro, terça-feira
 Horário: 14 horas
 Local: Auditório 
do Sincoval - Avenida 
Governador Parigot de 
Souza, 220

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Fonte: www.aen.pr.gov.br


