
•  Amanhece ainda com muitas nuvens e temperaturas 
amenas na metade leste. No noroeste, oeste e no sudoeste 
possibilidade de chuvas diminui e o calor continua bem mais 
elevado que nas demais regiões.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
07/12/20............................... R$ 140,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
07/12/20.................................R$ 65,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
07/12/20................................. R$ 68,50

Fonte: Deral/Seab

Novembro teve uma das temperaturas mais altas já registradas
 O mês de novembro foi um dos mais quentes já re-
gistrados no mundo nesta época do ano, batendo o recorde 
estabelecido em 2016, de acordo com o serviço europeu de 
monitorização das alterações climáticas do Copernicus.
 A temperatura no mundo ultrapassou em 0,13°C o re-
corde anterior, notificado no mesmo mês dos anos de 2016 
e 2019, ficando 0,77°C acima da temperatura média para o 
período 1981-2010.
 "Esses registros estão de acordo com a tendência de 
longo prazo do aquecimento global", comentou Carlo Buon-
tempo, diretor do serviço europeu Copernicus para as altera-
ções climáticas, apelando aos líderes mundiais para "verem 
esses índices como sinais de alarme e procurar as melhores 
formas de cumprir os compromissos do acordo de Paris".
 O período de 12 meses entre dezembro de 2019 e no-
vembro de 2020 está 1,28°C acima das temperaturas pré-in-
dustriais, disse a instituição em seu relatório climático mensal, 
publicado hoje.
 Os anos de 2015 a 2020 foram os seis mais quentes 
de que há registro.
 Com o novo recorde no mês de novembro, o plane-

ta aproxima-se perigosamente do primeiro limite máximo do 
Acordo de Paris, que celebra o seu quinto aniversário esta se-
mana.
 O pacto, assinado em 2015 por 195 países que se 
comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito es-
tufa, visa a manter o aquecimento global abaixo de +2°C, se 
possível a +1,5°C, para limitar os impactos devastadores de 
tempestades, secas e incêndios.
 Mas o planeta tem aquecido a uma taxa média de 
0,2°C por década desde o fim dos anos 70, lembrou o Coper-
nicus.
 O aquecimento global já atingiu cerca de 1,2°C e é 
pouco provável que em 2020 se inverta a tendência.
 A Organização Meteorológica Mundial (OMM) anun-
ciou, na semana passada, que 2020 ficará no pódio dos anos 
mais quentes. Os dados provisórios colocam-no por agora em 
segundo lugar, atrás de 2016, mas a diferença é pequena e a 
classificação ainda pode mudar.
 Com os novos dados de novembro, "2020 está agora 
ainda mais próximo do recorde 
estabelecido em 2016", apon-

tou o Copernicus.
 Os defensores do clima esperam que a cimeira orga-
nizada no próximo sábado pela ONU e o Reino Unido para 
assinalar o 5º aniversário do Acordo de Paris permita relançar 
os objetivos da luta contra o aquecimento global.
 No mês passado, as temperaturas foram particular-
mente altas na Sibéria, no Oceano Ártico, em partes do Norte 
da Europa e ainda nos Estados Unidos, América Latina e An-
tártida Ocidental.
 Com o Verão austral a começar, a Austrália já teve a 
sua primeira onda de calor, com 48°C registados em Anda-
mooka, no Sul do país, e novos incêndios a devastar as flores-
tas da Ilha de Fraser, Património Mundial.
 A Europa teve o outono mais suave de sempre, com 
uma média de 1,9°C acima do período de referência, e 0,4°C 
acima do recorde anterior, registado no outono de 2006.
 A base de dados de satélite Copernicus para observa-
ções de temperatura data de 1979.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Semana de Inovação do Paraná será 
totalmente online

 O Governo do 
Estado promove, de 7 a 
12 de dezembro, a se-
gunda edição da Semana 
de Inovação do Paraná. 
Coordenada pela Supe-
rintendência Geral de Ino-
vação, vinculada à Casa 
Civil e com apoio da Cele-
par, a iniciativa movimen-
ta todo o ecossistema de 
inovação do Estado.   
 “O papel do Es-
tado é criar sinergia entre 
empresas, Poder Público 

e universidades. E é isso 
o que estamos fazendo 
ao criar um ambiente es-
pecial para disseminar a 
cultura de inovação, onde 
o público tem acesso gra-
tuito a conteúdo de alta 
qualidade oferecido por 
instituições e profissio-
nais renomados”, afirma o 
chefe da Casa Civil, Guto 
Silva.  
 NOVO FORMA-
TO - A edição deste ano 
será inteiramente digital, 

para evitar a aglomeração 
de pessoas e a propaga-
ção do novo coronavírus.  
 “2020 é um ano 
completamente diferen-
te. Tivemos de aprender 
e adequar a forma como 
realizamos nossas ati-
vidades e traçar novas 
trajetórias para atingir os 
objetivos. Esta Semana 
de Inovação do Paraná é 
um exemplo disso, é uma 
experiência de transfor-
mação digital em eventos 

coorporativos”, explica o 
superintendente geral de 
inovação, Henrique Do-
makoski.  
 Em cinco dias, 
a Semana de Inovação 
do Paraná abre acesso 
gratuito para o público a 
quatro importantes even-
tos: MyInova Day,  Smart 
City Session, 2° Cybersec 
e Viasoft Connect 2020.  
 MYINOVA DAY- 
Promovido pela Federa-
ção Assespro e Assespro
-PR, o MyInova Day vai 
tratar dos desafios tec-
nológicos das empresas, 
tema de impacto para o 
setor produtivo. Serão de-
batidas novas tendências 
e inovações, sua aplicabi-
lidade e retorno em com-
petitividade.  
 Será o primeiro 
evento do setor de tec-
nologia a oferecer uma 
experiência mais imersi-
va, habilitando os parti-
cipantes com seu avatar 
individual. O MyInova Day 
será realizado na segun-

da-feira (7), primeiro dia 
da Semana de Inovação 
do Paraná.  
 SMART CITY 
SESSION – Nos dias 8 e 
9 acontecerá a primeira 
edição global da Smart 
City Session inteiramente 
online, realizada no Bra-
sil, com a chancela da 
Fira Barcelona, uma das 
mais importantes empre-
sas organizadoras de fei-
ras da Europa. O evento é 
realizado pela i-cities.   
 Especialistas vão 
falar sobre desafios e 
soluções que emergiram 
da crise causada pela 
pandemia e que podem 
ajudar a planejar o ano 
de 2021. Haverá salas de 
discussão com os con-
vidados, onde, além de 
seguir o debate, o público 
também poderá interagir 

com os palestrantes e de-
mais participantes e reali-
zar ações de networking, 
matchmaking e reuniões.  
 2° CYBERSEC- 
Este será um encontro de 
especialistas de diversos 
países em Segurança Ci-
bernética, tema mais do 
que atual com a intensi-
ficação da transferência 
das atividades econômi-
cas para os meios digi-
tais. O Cybersec, marca-
do para os dias 9 e 10 de 
dezembro, é promovido 
pela Paraná Metrologia 
e Universidade Livre do 
Meio Ambiente.  
 Participam do 
evento lideranças e es-
pecialistas nos campos 
jurídico, de investimento, 
seguros e contabilidade, 
que vão debater ameaças 
cibernéticas e estratégias 

eficazes para mitigar ris-
cos.  
 VIASOFT CON-
NECT 2020 - O Viasoft 
Connect 2020, nos dias 
10, 11 e 12, encerra a Se-
mana de Inovação do Pa-
raná. Promovido pela em-
presa Viasoft, o evento de 
três dias vai atualizar ges-
tores de empresas com 
novidades, tendências e 
mudanças no cenário re-
gional e mundial.  
 Serão 300 horas 
de conteúdo e mais de 
150 palestrantes, com 
cases de sucesso e infor-
mações direcionadas a 
agronegócio; tecnologia; 
inteligência comercial e 
varejo; cidades inteligen-
tes e inovação; gestão de 
negócios e times; marke-
ting e relacionamento; 
indústria; logística; star-
tups; e empreendedoris-
mo.
Fonte: www.aen.pr.gov.br
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