
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/05/21..................R$ 162,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/05/21..................R$ 98,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/05/21..................R$ 91,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  Paraná nesta segunda-feira, o 
dia amanhece com temperaturas 
amenas, mas esquenta à tarde 
(principalmente no oeste, noroeste 
e no norte pioneiro).

Mínima:  14°C em Curitiba
Máxima: 27°C em Londrina

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

Nova remessa com 67,8 mil 
imunizantes da Pfizer 
chegou nesta segunda

 Chegam ao Pa-
raná nesta segunda-feira 
(10) mais 67.860 doses da 
vacina Pfizer/Comirnaty/
BioNtech. O avião com 
os imunizantes (LA-4793) 
pousa no Aeroporto Inter-
nacional Afonso Pena, em 
São José dos Pinhais, na 
Região Metropolitana de 
Curitiba, às 19h05. Logo 
em seguida eles serão 
encaminhados para o Cen-
tro de Medicamentos do 
Paraná (Cemepar) e ar-
mazenados nos freezers 
que mantêm a temperatura 
ideal até a distribuição.
 É o segundo lote 
de imunizantes da Pfizer 
enviado ao Estado. Ele 
será direcionado a aplica-
ção em gestantes, puérpe-
ras, pessoas com comor-
bidades e pessoas com 
deficiência permanente. 
Na segunda-feira passada 
o Paraná recebeu 32.760 
vacinas. O total já ultrapas-
sa 100 mil doses.

 Também é a úl-
tima entrega referente à 
18ª pauta de distribuição 
do Ministério da Saúde. 
Essas doses da Pfizer se 
somam às 242 mil da vaci-
na Covishield, da parceria 
AstraZeneca/Oxford, en-
tregues na quinta-feira (6), 
e às 57,8 mil doses da Co-
ronaVac, produzida pela 
parceria da farmacêutica 
chinesa Sinovac e do Ins-
tituto Butantan, de São 
Paulo, que chegaram no 
sábado (8). A distribuição 
às 22 Regionais de Saúde 

começará nesta semana.
 O Estado já come-
çou a vacinar 18 grupos 
prioritários: indígenas; ido-
sos em Instituições de Lon-
ga Permanência; pessoas 
com deficiência institucio-
nalizadas; trabalhadores 
da saúde; trabalhadores da 
segurança pública; forças de 
salvamento; Forças Arma-
das; quilombolas; sete faixas 
etárias entre a população 
idosa, dos 60 a 64 aos mais 
de 90 anos; pessoas com co-
morbidades; pessoas com 
deficiência permanente; e 
grávidas.
 O Paraná já recebeu 
e distribuiu mais de 3,6 mi-
lhões de doses. Segundo o 
Vacinômetro da Secretaria es-
tadual da Saúde, pouco mais 
de 1,9 milhão de paranaenses 
já receberam a primeira dose 
e 1,051 milhão completaram 
a imunização com as duas 
doses. Mais de 85% do que 
foi distribuído foi aplicado.

Fonte: www.aen.pr.gov.br/

UEM obtém nova patente 
na área de remoção de 
poluentes orgânicos

 A Universidade 
Estadual  de Mar ingá 
(UEM), no Noroeste do 
Estado, recebeu uma 
nova patente. A “Utiliza-
ção do Corante Azul de 
Metileno na Dopagem 
de Carvão Ativado e sua 
Aplicação como Eletrodo 
para Supercapacitores” 
foi concedida pelo Insti-
tuto Nacional da Proprie-
dade Industrial (Inpi).
 A patente, conce-
dida neste ano, está re-
lacionada aos processos 
de remoção de poluentes 
orgânicos a partir meios 
aquosos. O carvão ativa-
do é um dos materiais que 
podem remover poluen-
tes orgânicos da água via 
adsorção. Esse processo 
resulta em um resíduo 
que, usualmente, não 
possui uma destinação 

final apropriada.
 A equipe respon-
sável pelos experimentos 
que resultaram na paten-
te era composta pelo pro-
fessor do Departamento 
de Química (DQI), Vitor 
de Cinque Almeida, e três 
estudantes: André Luiz 
Cazetta, Isis Pelegrini 
Andrade Fukumoto de 
Souza e Osvaldo Pezoti 
Junior. Na época da reali-
zação da pesquisa, André 
era aluno de iniciação 
científica, enquanto Isis e 
Osvaldo eram estudantes 
do Programa de Pós-
-graduação em Química, 
em nível de mestrado e 
doutorado, respectiva-
mente.
 A pesquisa em 
questão mostrou que o 
carvão ativado saturado 
com o corante azul de 

metileno pode ser rea-
proveitado a partir de um 
tratamento térmico para 
ser usado como acumu-
lador de cargas elétricas. 
Isso permite que o mate-
rial seja utilizado como 
capacitor, a tornar-se um 
componente essencial 
para o funcionamento de 
produtos eletrônicos.
 De acordo com 
André Luiz Cazetta, essa 
tecnologia pode baratear 
o processo de produção 
destes eletrocatalisa-
dores util izados como 
capacitores, uma vez 
que se propõe utilizar um 
material que é um resíduo 
resultante do processo de 
adsorção para obtenção 
de material com capaci-
dade de armazenamento 
de carga.

Fonte: www.aen.pr.gov.br/

         “A rede estadual está preparada para a volta 
das aulas presenciais”, diz secretário Renato Feder

 Centenas de alu-
nos da rede estadual do 
Paraná voltam gradati-
vamente às aulas pre-
senciais a partir desta 
segunda-feira (10). Foi 
adotado o modelo híbrido 

de ensino, em que parte 
dos alunos participa das 
aulas presencialmente, 
em sala de aula, enquan-
to a outra parte acom-
panha remotamente as 
aulas ao vivo. Os espaços 

estão equipados com 
computadores e inter-
net, possibilitando que 
os professores interajam 
com ambos os grupos de 
estudantes.
 Nesta entrevis-

ta, o secretário estadual 
da Educação e Esporte, 
Renato Feder, destaca 
que as escolas estaduais 
seguirão um protocolo de 
segurança, garantindo 
distanciamento de 1,5 
metro entre os estudan-
tes. Também será dispo-
nibilizado álcool em gel, 
máscara e termômetros 
para aferir a temperatura 
de alunos e funcionários 
na entrada do colégio.
 O  s e c r e t á r i o 
também ressalta que os 
alunos que optarem por 
não ir às aulas presen-
cialmente continuarão no 
ensino remoto, que inclui 
as plataformas digitais do 
Aula Paraná, videoaulas 
no YouTube e TV aberta, 
além do kit pedagógico 
impresso. “O Paraná se 
destaca pela tecnolo-
gia por ser um Estado 

inovador na Educação. 
São várias ferramentas 
disponibilizadas para os 
alunos, e todas elas con-
tinuarão a serviço desses 
estudantes”, ressalta.
 O Governo do 
Paraná investiu cerca de 
R$ 60 milhões em infra-
estrutura escolar no pri-
meiro trimestre de 2021. 
Ao todo 124 obras foram 
iniciadas, contratadas 
ou concluídas. Os recur-
sos também envolvem 
ampliações, reparos e 
construção de cinco no-
vas unidades. Também 
está em andamento um 
aporte de R$ 12 milhões 
em novos equipamentos 
para cozinhas e refeitó-
rios.
 “Aprovei tamos 
que as escolas estavam 
vazias e realizamos mui-
tas melhorias”, diz Re-

nato Feder. “Sempre há 
necessidade de reformar 
um telhado prejudicado 
pela tempestade ou al-
gum espaço deteriorado 
pelo tempo, por exem-
plo”.
 O planejamento 
para melhorar a nota do 
Paraná no Índice de De-
senvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb) e o 
andamento do projeto 
Ganhando o Mundo, que 
vai levar 100 estudan-
tes da rede estadual de 
ensino para intercâmbio 
na Nova Zelândia, são 
abordados nesta entre-
vista. Renato Feder ainda 
destaca programas como 
o Formadores em Ação e 
o Edutech, além da im-
plantação das aulas de 
Educação Financeira na 
rede estadual de ensino.

Fonte: www.aen.pr.gov.br/


