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“O Alegre Choro do Paraná”
foi sucesso em Moreira Sales
Foi um sucesso total, o evento ‘O Alegre Choro do Paraná’,
realizado na quarta-feira da
semana passada, no centro de
eventos de Moreira Sales. O programa, dos mais especiais, foi
organizado pelo Departamento
de Cultura, através de parceria
com a Secretaria de Cultura do
Estado.
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Curso de Graﬁte
acontece
neste sábado
em Goioerê
Acontece neste sabão, na
Casa da Cultura de Goioerê, o
curso de introdução ao graﬁte –
denominado de Graﬁart – que
será ministrado pelo professor
Adriney Marques. O curso vai
acontecer na própria Casa da
Cultura, no horário das 13 às
18 horas. As inscrições podem
ser feitas na Casa da Memória,
que ﬁca na rua José Bonifácio,
nº1.200 próximo ao Posto de
Saúde Central. PÁGINA 05

Idosos acima de 70 anos devem
agendar terceira dose da vacina
Idosos de Goioerê,
com idade acima de 70
anos, estão sendo orientados pela Secretaria de
Saúde, a procurarem a
unidade de saúde mais
próxima de sua casa,
para fazerem o agendamento da aplicação da
terceira dose da vacina
contra a Covid-19. De
acordo com a secretaria,
para receber a terceira
dose, é preciso ter um
prazo mínimo de seis
meses da aplicação da
segunda dose. É importante levar a carteira de
vacinação para confePÁGINA 02
rência.
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Novo ensino médio: entenda o
que deve mudar a partir de 2022
O novo ensino médio,
previsto numa lei aprovada em 2017, começa a ser
implementado em 2022 em
todo o país, nas escolas
públicas e privadas. As
mudanças vão começar
pelo 1º ano dessa etapa de

ensino. A principal mudança é que os alunos vão ter
que cumprir os chamados
itinerários formativos, que
podem começar a ser ofertados ainda em 2022, mas só
serão obrigatórios a partir
de 2023.
PÁGINA 05

Secretaria Estadual de Saúde solicita
doações de sangue de qualquer tipo
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do
Paraná (Hemepar) está
precisando de doações de
sangue de qualquer tipo.
Desde o início da pandemia
da Covid-19, as doações
têm diminuído e a demanda
por sangue em todo o Estado continua “Precisamos do
apoio da população para que
aqueles que se enquadram

nos critérios de doação
realizem o agendamento e
doem sangue. Mesmo com
a pandemia, outras doenças
continuam infectando os
paranaenses, os traumas
continuam acontecendo e
muitas transfusões ainda
são necessárias”, disse o
secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto.
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Vereadores sugerem plantio de flores
em canteiros centrais de avenidas

Sandbox Regulatório
O Governo do Paraná sancionou a Lei 20.744/2021, de
autoria do deputado Hussein Bakri, que irá estimular a parceria entre Estado e empresas de tecnologia e inovação no
Paraná. Chamada de Sandbox Regulatório (caixa de areia
em inglês), a lei é a primeira do Brasil e está alinhada às
ações mais modernas do mundo na atuação de Startups e na
construção de soluções tecnológicas para o poder público. A
nova lei desburocratiza a legislação e permite que empresas
de TI ofereçam seus serviços ao poder público antes de tirar
todas as licenças e alvarás exigidos hoje.

Tecnologias
“Essa lei vai criar um
ambiente de experimentação de novas tecnologias
sem tantas amarras burocráticas, o que vai atrair
investidores, desenvolver o
ecossistema de inovação e
encontrar soluções digitais
para políticas públicas. O
Paraná se consolida a cada
dia como o Estado mais
moderno e inovador do
Brasil”, aﬁrmou Hussein
Bakri. Agora, as normas gerais serão regulamentadas
pelo Governo do Estado
para a efetiva aplicação
da lei.
Cancelas abertas
Muito se ouve sobre a
previsão de abertura das
cancelas das 27 praças
de pedágio instaladas no
“Anel de Integração” no
dia 28 de novembro. Dia 27
de novembro encerram-se,
depois de 23 anos, os contratos das concessionárias
de rodovias que cobram
pedágio. Sandro Alex, secretário de Infraestrutura
do Governo do Estado
aﬁrmou, categoricamente,
que “não haverá prorrogação por mais nem um
dia, portanto, não haverá
cobrança nas cancelas até
que se tenha um novo leilão
realizado com transparência na bolsa e a menor tarifa.
Enquanto isso, o Governo
do Estado assumirá as suas
rodovias”.

Smart Cities
Curitiba foi considerada, pela primeira vez, a
cidade mais inteligente do
Brasil. A lista foi divulgada, na semana passada, durante a abertura do evento
Connected Smart Cities.
Em 2017, a capital do Paraná tinha ﬁcado em terceiro
lugar. No evento ainda
foram divulgados outros 11
rankings especíﬁcos: mobilidade, urbanismo, meio
ambiente, energia, tecnologia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo,
economia e governança.
A lista começou a ser divulgada em 2015, quando
o Rio de Janeiro obteve a
primeira colocação. Em
2016 e 2017, São Paulo foi
considerada a cidade mais
inteligente do Brasil.
Mais chuva
O Paraná deve voltar a
ter chuvas em várias cidades até o ﬁm de semana,
de acordo com a previsão
do Simepar. Segundo o
instituto, apesar dos dados
meteorológicos apontarem
para uma quarta-feira (13)
com tempo seco e calor em
várias cidades, principalmente nas regiões norte,
noroeste e oeste do estado,
a expectativa é que, a partir
desta quinta-feira (14), as
chuvas voltem. No fim
de semana, a temperatura
deve cair.
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O vereador Fábio Plaza,
com apoio da colega Luci
Alvino, teve aprovado na
noite de ontem, indicação que
sugere à Prefeitura, estudar a
possibilidade de desenvolvimento de um projeto paisagístico, para o plantio de ﬂores
nos canteiros centrais das vias
públicas, nos parques e espaços públicos da de Goioerê,
seguindo o exemplo de outras
cidades do nosso estado.
De autoria da vereadora
Luci, foi aprovada indicação
que solicita da administração municipal, que quando
da expansão do sistema de
iluminação, estude a viabilidade de instalação de rede
de iluminação pública, no
perímetro urbano que margeia
a Rodovia PR-180, mais especiﬁcamente das proximidades
do “Trevo da Copacol”, passando pelo Conjunto Águas
Claras – Parque Industrial, até
o Trevo de acesso ao Jardim
Universitário.
De autoria do vereador Fabio Plaza foi votada indicação
que sugere à Prefeitura, a re-

Os vereadores estiveram reunidos ontem à noite: propostas aprovadas
alização de estudos técnicos,
objetivando a redução da taxa
de iluminação pública aplicada no Município de Goioerê
Foi aprovada também na
noite de ontem, indicação do
vereador Patrik Pelói que solicita gestões junto à Secretaria

de Estado da Segurança Pública, solicitando a realização
de força tarefa e o aumento do
efetivo policial no Município
de Goioerê.
Assinada por todos os
vereadores, foi aprovada
indicação que sugere à ad-

ministração, para que de
forma emergencial, quando
da execução dos serviços
de pavimentação asfáltica
das vias públicas do bairro
Conjunto Águas Claras, os
serviços sejam iniciados pela
Rua Uirapuru.

Idosos acima de 70 anos devem
agendar terceira dose da vacina
Idosos de Goioerê, com
idade acima de 70 anos,
es tã o s en d o o r ie n ta do s
pela Secretaria de Saúde,
a procur ar em a unidade
de saúde mais próxima de
sua casa, para fazerem o
agendamento da aplicação
da terceira dose da vacina
contra a Covid-19.
De acordo com a secretaria, para receber a terceira
dose, é preciso ter um prazo mínimo de seis meses
da aplicação da segunda
dose. É importante levar a
carteira de vacinação para
conferência.
A aplicação da terceira
dose da vacina nos idosos
é muito importante para aumentar a eficácia da vacina
contra o Covid-19 e dessa
forma, ampliar a proteção.

Agendamento deve ser feito na UBS mais próxima de seu bairro
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“O Alegre Choro do Paraná”
foi sucesso em Moreira Sales
Foi um sucesso total, o
evento ‘O Alegre Choro do
Paraná’, realizado na quarta-feira da semana passada, no
centro de eventos de Moreira
Sales.
O programa, dos mais
especiais, foi organizado pelo
Departamento de Cultura,
através de parceria com a Secretaria de Cultura do Estado.
“O evento contou com uma
oﬁcina de percussão brasileira
que valoriza compositores e
interpretes do estilo musical
tipicamente brasileiro, o
chorinho.
O projeto foi aprovado
pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Paraná

(Proﬁce) e recebeu patrocínio
da COPEL e SAUBERN. O
evento é produzido pela Cult
ProArt e Casa do Verbo.
A apresentação musical foi
composta por obras de consagrados músicos paranaenses
do século XX e também por
jovens compositores contemporâneos.
O espetáculo foi conduzido pelo grupo que conta com
os seguintes músicos em sua
formação: William Versori
(pandeiro), Mayco Ernest
(bandolim), Antônio Paulino

O evento aconteceu na semana passado em Moreira Sales e foi um sucesso

Secretaria Estadual de Saúde solicita
doações de sangue de qualquer tipo
O Centro de Hematologia
e Hemoterapia do Paraná
(Hemepar) está precisando
de doações de sangue de
qualquer tipo. Desde o início
da pandemia da Covid-19, as
doações têm diminuído e a
demanda por sangue em todo
o Estado continua
“Precisamos do apoio
da população para que
aqueles que se enquadram
nos critérios de doação
realizem o agendamento e
doem sangue. Mesmo com
a pandemia, outras doenças
continuam infectando os
paranaenses, os traumas
continuam acontecendo e
muitas transfusões ainda são
necessárias”, disse o secretário de Estado da Saúde,
Beto Preto.
O Hemepar é responsável
pela coleta, armazenamento,
processamento, transfusão
e distribuição de sangue
para 384 hospitais públicos,
privados e ﬁlantrópicos que
atuam em todas as regiões
do Paraná. É uma entidade
sem ﬁns lucrativos e atende
à demanda de fornecimento
de sangue e hemoderivados
do Estado graças às doações
dos voluntários.
“Não há substituto para
o sangue. Precisamos continuar salvando vidas. Este
é o momento da população
se conscientizar, incentivar
amigos, familiares, toda doação pode salvar até quatro
pessoas, isso é muito importante”, acrescentou Beto

Doadores poderão entrar em contato com a Secretaria de Saúde do Municipio
Preto.
balho, Passaporte ou Carteira com utilização de álcool gel
Nacional de Habilitação).
e proﬁssionais que atuam no
PARA DOAR – Para doar
Pessoas imunizadas con- atendimento devidamente
é necessário ter entre 16 e tra a Covid-19 podem fazer protegidos com Equipamen69 anos completos. Meno- doações de sangue normal- tos de Proteção Individual
res de idade somente com mente, desde que aguardem (EPIs).
autorização e presença do o período estipulado para
responsável legal. Durante a cada tipo de vacina: CoraAPLICATIVO – O Hepandemia, doadores acima de novac/Butantan necessita mogram é um aplicativo
59 anos completos deverão, de prazo de 48 horas após colaborativo desenvolvido
preferencialmente, permane- o recebimento e AstraZene- pelo Instituto das Cidades
cer em suas residências.
ca/Oxford/Fiocruz, Pﬁzer/ Inteligentes com o objetivo
O doador deve pesar BioNTech e Janssen/Johnson de promover e incentivar a
no mínimo 51 quilos, estar & Johnson pedem o intervalo doação de sangue. A intenção
descansado, alimentado e de sete dias após a imuni- é fortalecer o laço entre a
hidratado (evitar alimentação zação.
população e as organizações
gordurosa nas quatro horas
de saúde que mantêm os banque antecedem a doação),
AGENDAMENTO – O cos de sangue, os postos de
apresentar documento oﬁcial agendamento é online e o coleta e redes de distribuição
com foto (Carteira de Iden- atendimento feito com oito vinculados ao Hemepar e está
tidade, Carteira do Conselho pessoas a cada meia hora disponível nas plataformas
Proﬁssional, Carteira de Tra- para evitar aglomerações, do Google.

de Oliveira Junior (violão
8 cordas), Saulo Giovane
(cavaquinho)e Pedro Soares
(ﬂauta transversal).
Foi uma noite memorável que alegrou a todos os
presentes com muita música
boa e alegria, contou com
a presença dos alunos do
período noturno do Colégio
João Teothônio, alunos das
Oﬁcinas do departamento de
Cultura, Terceira Idade e a
população que compareceu
e também assistiu através das
redes sociais.
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Paraná é o primeiro estado a aderir ao plano
nacional que busca reduzir mortes no trânsito
O Paraná foi o primeiro
estado a ﬁrmar compromisso com o novo Plano
Nacional de Redução de
Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), do governo
federal. O documento, que
foi revisado, aprimorado e
publicado no dia 17 de setembro, é um plano de metas
focado em reduzir o índice
de mortos no trânsito e conta
com a inclusão de princípios
e ações que alinham o País à
agenda global de segurança
viária. Também reforça o
compromisso de reduzir em
pelo menos 50% as mortes
no trânsito brasileiro dentro
de um período de 10 anos.
A formalização do compromisso do Paraná foi
assinada pelo governador
Carlos Massa Ratinho Junior, durante o evento de
abertura da Semana Nacional de Trânsito, em 20 de
setembro, e que contou com
a presença do secretário
Nacional de Trânsito, Frederico de Moura Carneiro.
“O Paraná faz a adesão
ao Pnatrans porque é uma
iniciativa importante para
nossa meta de reduzir vítimas do trânsito, o que é a
prioridade nesta área, e que
consequentemente reduz
custos com saúde pública”,
disse Ratinho Junior.
“O Detran-PR é um
dos mais modernos e inovadores do País e reforça
constantemente ações de
segurança e, principalmente, de educação no trânsito.
Seguimos sempre em busca
de novas soluções para as
cidades paranaenses e para
aperfeiçoar o serviço que é
entregue à população. E o
Pnatransé uma ferramenta
essencial para isso”, aﬁrmou o governador.
A Senatran, do Ministério da Infraestrutura, é o
órgão federal à frente do
Plano. Segundo Frederico
Carneiro, as ações e metas

Ações e metas previstas no novo Pnatrans têm o potencial
de preservar 86 mil vidas no período de 10 anos.

previstas no novo Pnatrans
têm o potencial de preservar
86 mil vidas no período. Os
gastos evitados com saúde
pública e previdência chegariam a R$ 290 bilhões.
Além da redução de mortes
e lesões, o plano também
busca aumentar em 20%
a participação de modos
ativos na mobilidade urbana
do Brasil.
Seis pilares dão direção
às ações do Pnatrans: gestão
de segurança no trânsito,
vias seguras, segurança
veicular, educação para o
trânsito, atendimento às
vítimas e a normatização
e ﬁscalização. “O Pnatrans
conseguirá nos guiar para
vias mais seguras e menos
vítimas”, aﬁrmou o secretário nacional.
NOVOS CONCEITOS
– O Pnatrans também incorporou conceitos de Visão
Zero e sistemas seguros,
abordagens que partem do
princípio de que seres humanos cometem erros, e a
responsabilidade por evitar
feridos e mortos no trânsito
é compartilhada entre quem
utiliza, projeta, constrói e
ﬁscaliza o espaço viário.

do de forma coordenada.
Para promover sistemas
seguros, o governo, em
todas as suas esferas, deve
agir de forma integrada e
proativa para evitar que
erros cometidos no trânsito resultem em mortes
ou ferimentos graves. Da
infraestrutura ao socorro
às vítimas, passando por
ﬁscalização e educação, a
gestão da mobilidade segura
envolve múltiplos órgãos
governamentais, além do
setor privado e a sociedade
civil organizada.
A revisão do Plano reuniu esses setores, trabalhan-

ARTICULAÇÃO – A
articulação do Pnatrans a
outras políticas de trânsito e mobilidade, como a
Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU)
e o Código Brasileiro de
Trânsito (CTB), subsidia
a operacionalização das
ações previstas nessa composição de estratégias e
normativas. O plano fortalece o avanço institucional
conjunto dessas políticas
e se coloca como uma alternativa para a execução
das ações orientadas pelos
sistemas seguros.

Servidores aposentados e
pensionistas do Estado têm até
sábado para validar conta no BB
O prazo para validação
das contas dos servidores
aposentados e pensionistas do Estado, beneficiários da Paranaprevidência
no Banco do Brasil, termina nesta sexta-feira (15).
Entretanto, 24 agências
de 21 municípios vão operar em regime de plantão
no sábado (16), das 9h
às 13h, para atendimento
exclusivo. Confira a lista
aqui.
D e aco r do co m o
diretor-presidente Felipe
Vidigal, a medida é necessária porque mais de

19 mil beneficiários ainda
não fizeram a validação.
“Entendemos que este
é um período delicado,
q ue ai nd a e stamo s em
pandemia, mas os nossos
ap o se nt ad o s e p en si o nistas têm como fazer a
vali dação sem pr ecisar
ir até uma agência, por
mei o do a pl ica ti vo d o
BB”, explica. “Contudo,
se a ind a assi m ho uv er
a necessi dade de at en di mento p resen cial , os
beneficiários vão poder
fazê-lo com exclusividade
no próximo sábado”.
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Novo ensino médio: entenda o
que deve mudar a partir de 2022
O novo ensino médio,
previsto numa lei aprovada
em 2017, começa a ser implementado em 2022 em todo
o país, nas escolas públicas e
privadas.
As mudanças vão começar
pelo 1º ano dessa etapa de
ensino.
A principal mudança é que
os alunos vão ter que cumprir
os chamados itinerários formativos, que podem começar a ser
ofertados ainda em 2022, mas
só serão obrigatórios a partir
de 2023.
Além disso, os estudantes
de ensino médio terão que
dedicar mais horas ao ensino
escolar: as 4 horas atuais passam para no mínimo 5, e isso
já começa a valer em 2022.
VEJA MAIS MUDANÇAS: A grade curricular das
escolas públicas e privadas de
ensino médio não terão mais
o formato utilizado até então
em que as disciplinas eram
individuais, graças à Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC). Agora, os conteúdos serão divididos em áreas
do conhecimento de maneira
similar à que acontece no
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem).
Serão elas: linguagens e
suas tecnologias; matemática
e suas tecnologias; ciências da
natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas; divisões vão abranger
Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa,
Matemática, Biologia, Física,
Química, Filosoﬁa, Geograﬁa,
História e Sociologia. Ou seja,
nenhuma disciplina será excluída do currículo atual, elas

da. Portanto, o estudante terá
liberdade para pleitear vaga
em outra instituição de ensino
que ofereça um itinerário que
mais lhe interesse.
O jovem poderá mudar de
itinerário ao longo dos três
anos caso deseje e caso a escola
ofereça outra opção com vagas
disponíveis.
Ao ﬁnal do ensino médio,
ele receberá o certiﬁcado de
conclusão e certificado do
curso técnico escolhido.
Projeto de vida

Novo sistema passa a valer à partir do próximo ano: mudanças no ensino médio
somente serão trabalhadas de
maneira diferente do que era
feito até então.
No entanto, das disciplinas
atuais, somente Língua Portuguesa e Matemática vão ser
obrigatórias nos três anos de
ensino médio.
O objetivo da nova organização curricular é integrar
as disciplinas, fortalecendo
as relações entre elas e melhorando seu entendimento e
aplicação na vida real.
Esta grade não deve ultrapassar o limite de 1.800
horas ao longo dos três anos
de ensino médio.
ITINERÁRIOS FORMATIVOS: Os itinerários formativos são a maior novidade no

novo ensino médio. Eles serão
optativos, escolhidos de acordo com a vontade do estudante
e da oferta da instituição e
serão compostos para se aprofundar nos conhecimentos das
seguintes áreas: linguagens e
suas tecnologias; matemática
e suas tecnologias; ciências da
natureza e suas tecnologias;
ciências humanas e sociais
aplicadas; formação técnica
e proﬁssional.
Na prática, vai funcionar
assim: o aluno terá em sua
grade as quatro áreas do conhecimento divididas por ano
ou por semestre, a depender
da escola, e poderá escolher
uma disciplina extra para se
aprofundar em uma das áreas ou na formação técnica e

proﬁssional.
Por exemplo, a escola
pode oferecer um itinerário
de comunicação, no campo de
linguagens e suas tecnologias,
e outro de meio ambiente
e sociedade em ciências da
natureza, e o estudante terá a
liberdade de optar qual itinerário cumprir.
O objetivo desta implementação é fazer com que o
aluno saia do ensino médio
com uma formação ou conhecimentos especíﬁcos que
o ajude a adentrar o mercado
de trabalho sem precisar de um
diploma de formação superior.
Esta parte da grade curricular ocupará 1.200 horas do
ensino médio, divididas nos
três anos da fase escolar. O alu-

Curso de Graﬁte acontece
neste sábado em Goioerê
Acontece neste sabado,
na Casa da Cultura de
Goioerê, o curso de introdução ao grafite – denominado de Grafiart – que será
ministrado pelo professor
Adriney Marques.
O curso vai acontecer
na própria Casa da Cultura, no horário das 13 às
18 horas. As inscrições
podem ser feitas na Casa
da Memór ia, qu e fica
na rua José Bonifácio,
nº1.200 próximo ao Posto
de Saúde Central.
Maiores informações
poderão ser obtidas através do telefone 3522 6687.

O curso será realizado na casa da cultura: interessados deem fazer inscrições

no poderá iniciar o itinerário
escolhido no 1º ano caso esteja
disponível em sua escola. Mas
a instituição tem até 2023 para
disponibilizar os itinerários.
Vale ressaltar que as redes públicas e particulares
terão autonomia para deﬁnir
quantos e quais itinerários
formativos irão ofertar. Uma
rede pode decidir ofertar apenas dois itinerários, enquanto
outra pode oferecer 15, por
exemplo.
Também é importante saber que não é garantido que
o aluno terá vaga assegurada
no itinerário que escolher,
especialmente na formação
proﬁssionalizante, já que o
número de vagas será limitado
em cada oferta disponibiliza-

CARGA HORÁRIAANUAL: Até 2024, o novo ensino
médio passará de 800 para de
1.000 horas anuais, atingindo
3.000 horas ao ﬁnal dos três
anos. Para atingir o total de
horas, cada ano letivo deve
ter 200 dias, com, em média,
cinco horas por dia.
As áreas do conhecimento
ocuparão 60% do tempo de
grade do ensino médio, não
podendo ultrapassar o limite
de 1.800 horas totais ao ﬁnal
dos três anos. Já os itinerários
formativos devem ocupar
os 40% restante, totalizando
1.200 horas.
A lei não determina, no
entanto, se o cumprimento
da carga horária vai ser presencial ou à distância, mas a
legislação já permite que 30%
do ensino médio noturno e
20% do diurno seja ministrado
remotamente.
Posteriormente, é previsto
que a carga horária cresça
progressivamente até atingir
a média de 7 horas diárias,
em um modelo de ensino em
tempo integral. A lei não prevê
prazo para implantação deste
novo sistema no país.
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