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SEGURO
DESEMPREGO

 Já o atendimento 
do Seguro Desemprego 
está acontecendo de for-
ma presencial, somente 
com agendamento pelo 
site www.justica.pr.gov.
br/trabalho. O interessa-
do também pode habilitar 
o Seguro Desemprego 
através do Aplicativo Car-
teira de Trabalho Digital, 
disponível nas lojas de 
aplicativos de seu Celular 
Android ou IOS.

OFERTA DE VAGAS
 Empresários e 
trabalhadores de todo 

o Paraná 
que pro-

curam ou 
o f e r t a m vagas e que 
estiverem com dificulda-
de de finalizar o atendi-
mento nas ferramentas 
digitais, tais como Portal 
Emprega Brasil, e apli-
cativos da Carteira de 
Trabalho Digital, Sine 
Fácil e Paraná Serviços, 
podem receber o suporte 
técnico por meio do Chat 
do Trabalhador, no site 
da Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho. Para 
acessar o chat, basta 
entrar no link: http://sac.
trabalho.pr.gov.br

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
22/04/21..................R$ 161,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
22/04/21..................R$ 93,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
22/04/21..................R$ 89,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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Fonte: www.aen.pr.gov.br

Agências do Trabalhador têm 3.370 vagas de 
empregos disponíveis no Paraná
 A semana está 
com diversas vagas ofer-
tadas pelas Agências do 
Trabalhador, vinculadas 
à Secretaria de Justiça, 
Família e Trabalho. Estão 
disponíveis 3.370 opor-
tunidades de empregos 
com carteira assinada 
nas empresas do Paraná.
 Dessas vagas, 
579 estão disponíveis 
nas agências de Curitiba 
e Região Metropolita-
na. As que mais ofertam 
vagas são de Marechal 
Cândido Rondon (822 
vagas), Cascavel (418 

vagas), Curitiba 
(258),  Palot ina 
(219), Matelân-
dia (178 vagas), 
Apucarana (137), 
Umuarama (132), 
Foz  do  Iguaçu 
(129), São José 
dos Pinhais (108) 
e União da Vitória 
(101).
 J á  a s 
principais vagas 
disponíveis são 
para auxiliar de 
linha de produção 
(2.172 vagas), auxiliar 
administrativo (159 va-

gas) e alimentador de 
linha de produção (136).
 “Intermediamos 
vagas com a parceria de 
empresas do Paraná. Ge-
rar empregos é o melhor 
programa social que um 
governo pode encampar. 
Isso é fundamental para 
que possamos oportuni-
zar ao trabalhador neste 
momento”, diz o secretá-
rio da Justiça, Família e 
Trabalho, Ney Leprevost.
 Parceria garante 
oferta de microcrédito 

pelas Agências do Traba-
lhador

ATENDIMENTOS
 Devido à  pan-
demia, os atendimentos 
presenciais nas Agências 
do Trabalhador estão 
suspensos. Os interessa-
dos em vagas ofertadas 
devem buscar orienta-
ções entrando em contato 
junto as Agências do Tra-
balhador de seu Municí-
pio, pelo site http://www.
justica.pr.gov.br/Pagina/
Escritorios-Regionais, 
pelo aplicativo Sine Fácil 
(disponível gratuitamente 
para celulares Android e 
IOS) ou pelo site www.
empregabrasil.mte.gov.
br.
 Em Cur i t i ba  e 
Região Metropolitana, o 
atendimento é feito pelo 
chat http://sac.trabalho.
pr.gov.br ou através dos 
fones (41) 3883-2200, 
3883-2212, 3883-2224 e 
3883-2233, de segunda 
a sexta-feira, das 09h às 

• O dia está começando com o sol pre-
dominado em grande parte das regiões 
paranaenses. Apenas entre as regiões 
centro-sul e o leste, o sol aparece entre 
nuvens. 

Mínima:  12°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina

Fonte: Simepar. Fechamento desta 
edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Paraná ultrapassa a marca de 2 milhões 
de doses aplicadas contra a Covid-19
 Mais de 2 milhões de doses de vacinas 
contra a Covid-19 já foram aplicadas no Paraná. 
O número foi alcançado nesta quarta-feira (21), 
de acordo com o vacinômetroda Secretaria de 
Estado da Saúde. Foram aplicadas até o momento 
2.018.742 doses, todas dos grupos prioritários 
definidos no Plano Estadual de Vacinação contra a 
doença. Dessas, 1.470.656 equivalem ao primeiro 
ciclo da imunização e outras 548.086 à dose de 
reforço, finalizando o processo. Os números são 
da atualização das 10h29.
 O total de paranaenses vacinados equivale a 
12,7% da população do Estado, estimada pelo cen-
so do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2020 em 11.516.840 pessoas, e a 31% 
das cerca de 4,6 milhões de pessoas incluídas entre 
os grupos prioritários. São aquelas que estão mais 
expostas ao vírus, como trabalhadores da saúde e 
da segurança pública, ou que correm mais riscos 
de apresentar piora ou morrer pela doença, como 
pessoas com mais de 60 anos ou que apresentam 
alguma comorbidade.

 A aceleração no processo de imunização no 
Paraná está relacionada às campanhas recentes 
adotadas pelo Governo do Estado junto aos mu-
nicípios com foco em atingir o máximo possível de 
pessoas e fazer com que as doses enviadas pelo 
Ministério da Saúde cheguem rapidamente aos 

braços dos paranaenses.
 Com o Vacina Paraná de Domingo a Domin-

go, salas de vacinação 
ao redor do Estado estão 
funcionando ininterrup-
tamente, todos os dias 
da semana. Já o Corujão 
da Vacinação estendeu 
os horários de aplicação 
até a meia-noite em algu-
mas cidades para atingir 
aquele público que por 
algum motivo não con-
segue comparecer em 
horário comercial.
 “ N ã o  q u e r e m o s 
vacina em estoque. O 
trabalho do Governo do 
Estado é para que as 
doses cheguem o mais 
rapidamente possível às 
22 Regionais de Saúde e 

de lá para os 399 municípios paranaenses. Preci-
samos vacinar, vacinar e vacinar. É a solução para 
vencermos essa pandemia”, afirma o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

APLICAÇÃO
 O Paraná recebeu do Ministério da Saúde, 
até agora, 2,8 milhões de doses da vacina contra 
a Covid-19. A maior parte já foi repassada aos mu-
nicípios: de acordo com o Vacinômetro, 2.433.979 
vacinas foram distribuídas. Das destinadas para a 
primeira dose, o índice de aplicação é de 102,4%. 
Ou seja, foram usadas algumas vacinas reservadas 
para a segunda dosagem. A taxa de reforço é de 
54,6%.
 As doses são administradas conforme a 
ordem prevista no Plano Estadual, iniciando por 
pessoas idosas em Instituições de Longa Perma-
nência, indígenas, pessoas com deficiência institu-
cionalizadas, trabalhadores da saúde, quilombolas 
e idosos, que são vacinados regressivamente até 
chegar à faixa dos 60 anos. A partir daí, será iniciada 
a imunização das pessoas com comorbidades.
 No Paraná, profissionais das forças de 
segurança e salvamento e das Forças Armadas já 
estão sendo vacinados. Com a vacina já aplicada 
em praticamente 100% dos profissionais da saúde 
e nos primeiros da fila, a vacinação no Paraná está 
na faixa etária entre os 60 e os 64 anos. 

MUNICÍPIOS
 Na ordem, os municípios com o maior quan-
titativo aplicado até agora em números absolutos, 
somando a primeira e a segunda dose, estão Curiti-
ba (349.093), Londrina (132.402), Maringá (85.414), 
Cascavel (69.415) e Ponta Grossa (57.130).
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