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Cotidiano

Rede estadual 
inicia programa 
que intensifica 
aprendizagem 

A Secretaria de Estado da Educa-
ção e do Esporte iniciou nesta sema-
na o programa “Se Liga! É Tempo de 
Aprender Mais!”, focado na intensifica-
ção da aprendizagem dos estudantes 
da rede estadual de ensino. A iniciati-
va, que segue até o último dia letivo de 
2022, é voltada tanto aos que precisam 
de apoio para a superação das dificulda-
des de aprendizagem quanto aqueles 
que tiveram bom rendimento e podem 
aprender ainda mais. 

Nesse período, as aulas são pla-
nejadas coletivamente, envolvendo 
professores, equipe pedagógica e di-
reção, sendo posteriormente apresen-
tadas ao Conselho Escolar, para aná-
lise e aprovação. Cabe a cada escola 
planejar e desenvolver ações pedagó-
gicas propositivas, pontuais e diversi-
ficadas, adequadas aos diferentes per-
fis dos estudantes. 

As atividades podem ser propos-
tas no formato de trabalhos em grupo, 
atividades orais, seminários, projetos, 
avaliações escritas, oficinas, entre ou-
tras possibilidades, incluindo as pla-
taformas digitais como a Redação e 
o Inglês Paraná. 

Cabe a cada escola planejar e 
desenvolver ações pedagógicas 
propositivas 
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Cientista que fugiu da guerra  
é recepcionada pela UEPG 
Pesquisadora ucraniana Lesia Zolota veio da Alemanha, onde estava refugiada, e viajou ao 
acompanhada do marido Oleksandr Zolotyi e dos filhos Katerina Henserovska e Nazarii Zolotyi 

UEPG recebeu a pesquisadora ucraniana Lesia Zolota, bolsista 
do Programa Paranaense de Acolhida a Cientistas Ucranianos 
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A Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG) re-
cebeu, nesta quinta-feira 

(01), a pesquisadora ucraniana 
Lesia Zolota, bolsista do Programa 
Paranaense de Acolhida a Cientis-
tas Ucranianos, promovido pelo 
Governo do Paraná, por meio da 
Fundação Araucária e Superinten-
dência Geral da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior (Seti). Pes-
quisadora na área de propriedade 
intelectual, ela irá atuar no Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais Aplicadas (PPGCSA) da ins-
tituição pelos próximos dois anos. 

Lesia veio da Alemanha, onde 
estava refugiada, acompanhada 
da família – o marido Oleksandr 
Zolotyi; e os filhos Katerina Hense-
rovska e Nazarii Zolotyi. A recep-
ção aconteceu ainda no Aeropor-
to Afonso Pena, de São José dos 
Pinhais, com equipe do Escritó-
rio de Relações Internacionais da 
UEPG e bolsistas que irão acompa-
nhar a estadia e atividades da famí-
lia. Na chegada à cidade, a equipe 
apresentou a Casa Internacional 
da UEPG, local em que a família 
ficará hospedada por algumas se-
manas até mudança para residên-
cia permanente. Os quatro recebe-
ram as chaves da Casa e um guia 
trilíngue (em português, inglês e 
ucraniano), com principais infor-

mações e contatos. 
O Programa Institucional visa 

prestar acolhimento social, em 
forma de apoio, nas atividades co-
tidianas dos pesquisadores ucrani-
anos e suas famílias, com o obje-
tivo de integrá-los socialmente, a 
partir da vivência acadêmica e so-
cial. No total, será disponibiliza-
do o valor global de R$18 milhões 
para subsídio.  

De acordo com o presiden-
te da Fundação Araucária, Rami-
ro Wahrhaftig, a ação conta com 
o apoio de instituições parceiras 
acadêmicas, governamentais e de 
diversos outros segmentos, inter-
nacionais e nacionais. “Elas possu-
em o intuito e a missão primordial 
de localizar as cientistas ucrania-
nas para que tenham acesso, co-
nheçam e sintam vontade em ade-
rir ao Programa”, informa. 

 
LAÇO DE UNIÃO 
A chegada é mais um laço de 

união do Paraná, por meio do en-
sino superior, pesquisa e coopera-
ção internacional, de acordo com 
o professor Miguel Sanches Neto, 
reitor da UEPG. “Temos certeza de 
que a atuação da professora aqui 
será de grande valia para nossos cur-
sos, Universidade e nossa cidade”. 
O reitor finaliza com boas-vindas à 
família. “Sintam-se não em um país 
estrangeiro, mas em uma extensão 
da sua pátria, que neste momento 
sofre tantas perdas para defender a 
sua autonomia. Contem com a soli-
dariedade do Brasil e da UEPG”. 

ASSISTÊNCIA 

Família receberá todo apoio 
A família receberá assistência durante todo o período de permanência na UEPG. 
A instituição designou estagiários, chamados de “anjos”, para acompanhá-los na 
busca por moradia; orientá-los no transporte público; em visitas aos Campi da 
UEPG e outras instituições; na obtenção de documentos na Polícia Federal, entre 
outras atividades. A professora Valeska Gracioso Carlos irá gerenciar o trabalho 
dos estagiários. “Fizemos seleção com vários estudantes para ser o apoio da 
Lesia e família. A que se sobressaiu foi Maria Victoria Klosienski, aluna de Geogra-
fia, já formada em Relações Internacionais, além de ter experiência com comuni-
dades ucranianas, tanto pesquisa quanto extensão”, explica. 

Gaeco cumpre 
mandado contra 
líder de facção 
criminosa em PG 

Nos Campos Gerais, nesta sexta-
feira (2), o Ministério Público do Estado 
do Paraná (MP-PR), por meio do Núcleo 
de Ponta Grossa do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco), e a Polícia Militar (PM) 
cumpriram mandados de prisão e de 
busca e apreensão contra um integran-
te de uma facção criminosa que age a 
partir de presídios. 

O Gaeco e a PM identificaram que o 
criminoso era um dos líderes da organi-
zação, tendo inclusive cumprido pena 
em presídio federal de segurança má-
xima em 2013 e 2014. Ele estava fora-
gido da Justiça desde 2020, esconden-
do-se em Ponta Grossa com identidade 
falsa. Durante o cumprimento dos man-
dados, foram apreendidos aparelhos 
celulares, computadores e documen-
tos – entre eles, uma carteira de iden-
tidade falsificada. 

PUBLICAÇÃO LEGAL

ASSOCIAÇÃO MÚTUA DE BENEFÍCIOS DE PONTA GROSSA  
  
  
  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
  
  
  

CONVOCAÇÃO  
  
  
  
Através do presente instrumento, nos termos do § 3º do art. 1.152 do Código Civil 
Brasileiro, ficam convocados metade mais um da soma dos associados para a 
assembleia geral extraordinária a se realizar no dia 16 de dezembro de 2022, às 
18:00 horas no município de Ponta Grossa, Paraná, na Avenida Visconde de Mauá, 
nº 2130, bairro Oficinas, a fim de deliberarem sobre 1) Alteração do endereço sede; 
2) Alteração e Registro do Estatuto Social.    
  
Ponta Grossa/PR, 01 de dezembro de 2022.  
  

 
   

MAIKI GAJINSKI DURIGON  
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
  
  
  

CONVOCAÇÃO  
  
  
  
Através do presente instrumento, nos termos do § 3º do art. 1.152 do Código Civil 
Brasileiro, ficam convocados metade mais um da soma dos associados para a 
assembleia geral extraordinária a se realizar no dia 16 de dezembro de 2022, às 
20:00 horas no município de Ponta Grossa, Paraná, na Avenida Visconde de Mauá, 
nº 2130, bairro Oficinas, a fim de deliberarem sobre 1) Alteração e Registro do 
Regimento Interno.   
  
Ponta Grossa/PR, 01 de dezembro de 2022.  
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