
• Chove forte novamente em muitas cidades do Pa-
raná, pois novas áreas de instabilidade avançam do 
Paraguai e Argentina até as regiões paranaenses.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
01/11/18 ................................. R$ 72,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
01/11/18 .................................R$ 26,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
01/11/18 ................................. R$ 43,00

Fonte: Deral/Seab

Prefeitura de Primeiro de Maio faz
levantamento das

necessidades de estagiários
 A Secretaria de Recursos Humanos e Admi-
nistração da Prefeitura de Primeiro de Maio encami-
nhou a todas Secretarias Municipais o quadro de le-
vantamento de demanda e necessidades em receber 
estagiários. O formulário deverá ser preenchido pe-
los responsáveis de todas as Secretarias municipais, 
sendo que as informações servirão de base para a 
abertura de um novo (edital) Processo Seletivo de Es-
tagiários, para atender às necessidades da Prefeitura 
Municipal de Primeiro de Maio.
 O objetivo é disponibilizar oportunidades de 
estágio aos acadêmicos residentes no município, 
com a inalidade de contribuir para a sua formação e 
exercício proissional, fortalecendo a gestão do muni-

cípio. O Estágio é necessário para que haja a partilha 
de conhecimentos, troca de saberes e experiências, 
em que o processo de apropriação de conhecimentos 
teóricos e práticos se realize pelo exercício do está-
gio.
 No formulário os Secretários municipais de-
verão informar de quais cursos pretendem receber 
os estagiários e a formação dos servidores que serão 
responsáveis pela supervisão do estágio.
 Os candidatos as vagas de estágio deverão 
fazer sua inscrição junto à Secretaria Municipal de 
Educação, no período e horário a ser deinido no Edi-
tal, que está programado para ser publicado no dia 
05/11/2018.

Estudantes na expectativa
para prova do Enem

 Domingo (4) é "dia D" 
para 237.342 estudantes para-
naenses que farão as primei-
ras provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Os 
portões abrem ao meio-dia 
e fecham às 13h em ponto, 
com as provas começando às 
13h30min e indo até às 19h. 
Vale dizer que o horário de ve-
rão começa no mesmo dia! 
 Serão cinco horas e 
trinta minutos para fazer a Re-
dação e responder 45 pergun-
tas de Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias (Língua 
Portuguesa, Literatura, Língua 

Estrangeira, Artes, Educação 
Física e Tecnologias da In-
formação e Comunicação); 
e outras 45 perguntas de Ci-
ências Humanas e suas Tec-
nologias (História, Geograia, 
Filosoia e Sociologia). Todas 
as perguntas são de múltipla 
escolha. "Neste momento o 
candidato pode concentrar 
seus esforços em um tópico 
especíico que não domina, 
ou aproveitar para se atualizar 
quanto ao noticiário nacional 
e internacional, se antecipan-
do à redação", diz o chefe do 
Departamento de Educação 

Básica da Secretaria de Es-
tado da Educação, Cassiano 
Ogliari.
 No dia 11 (domingo), 
serão aplicadas as provas de 
Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias (Química, Física 
e Biologia) e de Matemática 
e suas Tecnologias. O Paraná 
icou em 9º lugar em total de 
inscrições para o exame, atrás 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, 
Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Sul. Cerca de 5,5 
milhões de pessoas partici-
pam no Brasil todo.

Petrobras desenvolve tecnologia para desintegrar garrafas PET
 Pesquisadores 
da Petrobras estão de-
senvolvendo um pro-
cesso para acelerar a 
degradação do políme-
ro que compõe as gar-
rafas PET em até sete 
dias. A tecnologia do 
Centro de Pesquisas 
da Petrobras (Cenpes) 
utiliza enzimas que pos-
sibilitam recuperar os 
componentes das gar-
rafas, sob pressão e 
temperatura brandas.

 Iniciados há 
quatro anos, os estu-
dos obtidos já permitem 
“vislumbrar a viabilida-
de técnica de uma uti-
lização desse processo 
em larga escala”.
 Uma das maio-
res vilãs para o meio 
ambiente, principalmen-
te para o ecossistema 
marinho, a produção 
mundial de garrafas PET 
é estimada em 50 mi-
lhões de toneladas por 

ano e o percentual de 
reciclagem é de 18%.

Volume de descarte
 No Brasil, se-
gundo dados do último 
censo da Associação 
Brasileira da Indústria 
do PET (Abipet), respon-
sável pelo levantamento 
de estatísticas sobre 
plástico, o descarte de 
embalagens é de 550 
mil toneladas por ano e 
a taxa de reciclagem da 
ordem de 51%.

 “O que leva à 
conclusão de que a fra-
ção que hoje não é re-
ciclada no país chega 
a um montante de resí-
duos de PET de 270 mil 
toneladas”.
 A gerente de 
biotecnologia da Petro-
bras, Juliana Vaz Beli-
vaqua, diz a tecnologia 
em desenvolvimento 
pode ajudar a reduzir a 
quantidades de resídu-
os decorrentes do des-

carte inade-
quado das 
garrafas.
 " A t r a -
vés da bio-
d e s p o l i -
merização, 
ou seja, a 
desconstru-
ção quími-
ca de uma 
m o l é c u l a 
com muitas 
u n i d a d e s 
func iona i s 
ligadas, até 
o b t e r m o s 
novamente 

essas unidades pode-
remos transformar com-
pletamente a cadeia do 
PET pós consumo, pois 
o que seria resíduo vol-
ta a ser matéria-prima”, 
disse.
 A avaliação da 
gerente da Petrobras 
é que “dessa forma se 
evita o problema do 
acúmulo desse material 
em lixões ou no meio 
ambiente e se reduz a 
demanda por novas ma-
térias-primas que são 
oriundas da petroquí-
mica, reduzindo nossa 
pegada de carbono”.
 Diante da preo-
cupação com os danos, 
países como Alemanha, 
Áustria, Estados Unidos 
e Japão também estão 
desenvolvendo tecnolo-
gia semelhante.

Metodologia
 No processo em 
estudo, as embalagens 
são coletadas após o 
uso por consumidores 
e levadas a um reator 
para reprocessamento 

do material.
 “O método con-
siste na adição da en-
zima às embalagens 
moídas, em condições 
de reação adequadas 
para a atuação da enzi-
ma. O processo ocorre 
até o polímero se tornar 
novamente em suas uni-
dades mínimas, que ser-
vem para a formação de 
novo PET em processo 
de reutilização na indús-
tria petroquímica”, res-
salta Juliana Belivaqua.
 Em dezembro 
de 2017, a Petrobras 
assinou um termo de 
cooperação com a Uni-
versidade Federal do 
Rio de Janeiro - UFRJ. 
Através dessa parceria, 
será possível acelerar o 
desenvolvimento e ele-
var o grau de inovação 
e de maturidade da tec-
nologia. Atualmente, o 
projeto encontra-se em 
fase de otimização em 
laboratório e dentro de 
3 anos deve ser testado 
em escala piloto.  "Só 

então teremos condição 
de avaliar o potencial 
econômico da tecnolo-
gia e planejar seu esca-
lonamento para uma es-
cala comercial", avaliou.
 A gerente acres-
centou que a reciclagem 
de plásticos atualmente 
utilizada é baseada em 
processos físicos e, por 
este método, os mate-
riais não recuperam as 
propriedades do polí-
mero original, gerando 
um produto de baixo 
valor. Já com a recicla-
gem biotecnológica com 
a tecnologia em desen-
volvimento será permiti-
do que o PET reciclado 
tenha exatamente as 
mesmas características 
do original.
 Para a geren-
te de biotecnologia da 
Petrobras, no momento 
em que a tecnologia já 
tiver maturidade ade-
quada, a companhia irá 
buscar parceiros para a 
implementação.
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