
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/06/21..................R$ 154,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/06/21..................R$ 84,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/06/21..................R$ 82,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  Tempo continua instável nesta terça-
-feira no Paraná. Novamente chove em 
boa parte das regiões paranaenses, e 
não se descarta ocorrência de tempes-
tades em alguns municípios.

Mínima:  14°C em Curitiba
Máxima: 17°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Campanha incentiva alunos 
a desenharem sobre o tema 

Paraná Mais Limpo
 O Governo do Es-
tado, por meio da Secre-
taria do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 
criou a Campanha #Para-
náMaisLimpo, um desafio 
do lixo. A iniciativa, que 
conta com o apoio da Se-
cretaria da Educação e do 
Esporte, é uma alusão ao 
Mês do Meio Ambiente. 
A proposta é que os pro-
fessores e diretores de 
escolas estaduais mobili-
zem pais e responsáveis 
para estimular os filhos a 
desenhar sobre o tema.
 Os desenhos de-
vem ser postados nas re-
des sociais com a hashtag 
ParanáMaisLimpo (#Pa-
ranáMaisLimpo) e serão 
repostados na página do 
Facebook da Secretaria 
do Desenvolvimento Sus-
tentável e do Turismo. As 
propostas serão aceitas 
até o final de junho, em 
comemoração ao Mês do 
Meio Ambiente por parte 

do Governo do Estado.
 A Campanha #Pa-
ranáMaisLimpo foi pensa-
da para garantir ações de 
limpeza nos municípios 
durante um mês de en-
frentamento à pandemia 
da Covid-19. “Com res-
trições de promoções de 
eventos, a fim de evitar 
aglomerações e prolifera-
ção do vírus, se cada um 
fizer sua parte, teremos 
um Paraná mais limpo”, 
destaca o secretário do 
Desenvolvimento Susten-
tável e do Turismo, Marcio 
Nunes.
 A ideia de incenti-
var estudantes a criarem 
desenhos que demons-
trem o que significa um 
local limpo faz parte das 
ações de educação am-
biental do Governo do 
Estado e promove a cons-
cientização nas crianças 
sobre o cuidado com o 
meio ambiente. As prefei-
turas do Paraná também 

foram mobilizadas para 
promover o antes e o de-
pois de uma limpeza em 
local público e postar nas 
redes sociais com a #Pa-
ranáMaisLimpo.

MUNICÍPIOS
 A Campanha #Pa-
ranáMaisLimpo, realizada 
pela Secretaria do Desen-
volvimento Sustentável e 
do Turismo, criada para 
comemorar o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, foi pror-
rogada até o final de junho.
 A intenção é que 
os gestores municipais 
postem nas suas redes 
sociais o antes e o depois 
de uma área que recebeu 
ações de limpeza com a 
hastag proposta. Os posts 
são repostados na página 
do Facebook da Secreta-
ria do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo. 
Já foram identificados nas 
redes sociais mais de 40 
posts com o tema.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

          UEM é 1ª universidade das Américas com mais 
pesquisas de mulheres

 A Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
é a instituição das Américas e do Hemisfério Sul com 
maior proporção de pesquisadoras (52,8%) dentre o 
número total de autores de trabalhos científicos, se-
gundo o CWTS Leiden Ranking 2021, da Universidade 
de Leiden, na Holanda. É a primeira não europeia na 
classificação. Além disso, o estudo aponta que a UEM 
continua como a segunda melhor universidade do 
Paraná.
 “Esses índices são extremamente promissores 
e mostram que na UEM vivemos num ambiente bastan-
te inclusivo em termos de políticas de diversidade de 
gênero e do empoderamento das mulheres”, diz Marcia 
Edilaine Lopes Consolaro, diretora de Pós-Graduação 
da UEM.
 A docente afirma que no mundo, apesar de 
avanços marcantes, as oportunidades para protagonis-

mo feminino têm sido limitadas. “As mulheres precisam 
vencer muitos desafios. As disparidades continuam 
gritantes, o que também se observa na área científica, 
na qual, de maneira geral, as mulheres representam 
apenas 1/3 dos cientistas no mundo. No entanto, na 
UEM essa realidade é completamente diferente: é 
uma universidade de ponta no incentivo à inovação 
científica, à produção de conhecimento e à ciência 
realizada por mulheres”, complementa.
 Segundo o estudo, a UEM é seguida, na 
América do Sul, pela Universidade de Buenos Aires 
(Argentina), com 51,4%, e Universidade Nacional de 
Córdoba (Argentina), com 50,6%, as únicas com par-
ticipação superior a 50%. Na América do Norte, a que 
chega mais próximo é a Universidade da Carolina do 
Norte - Greensboro (Estados Unidos), com 48,8%. 
 A lista avalia a pesquisa acadêmica produzida 

pelas instituições e leva 
em consideração a pro-
dução científica publicada 
na base de dados Web 
of Science, da Clarivate 
Analytics. Além de gênero 
(proporção de autoras), 
há outros três parâme-
tros de análise: 1) impacto 
científico; 2) colaborações 
(artigos em parceria com 
outras instituições); e 3) 
acesso aberto (proporção 
de artigos livres em rela-
ção aos restritos).
 De acordo com os 
critérios mencionados, 
as posições da UEM são, 
respectivamente: 1) 18ª do 
Brasil e 24ª da América do 

Sul; 2) 24ª do Brasil e 32ª da América do Sul; e 3) 24ª 
do Brasil e 32ª da América do Sul.
 A UEM, a 1ª estadual do Paraná no Leiden 
Ranking, em impacto científico fica em 795º lugar mun-
dial e supera universidades públicas do Brasil como 
a estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e as federais de 
Goiás (UFG) e da Bahia (UFBA). Em relação aos itens 
colaboração e acesso aberto, a UEM está na 911ª co-
locação mundial em ambos. A lista foi divulgada no dia 
2 pelo Centro de Estudos em Ciência e Tecnologia da 
Universidade de Leiden.
 O ranking de 2021 analisa quantidade e quali-
dade das publicações científicas no período de 2016 a 
2019. Na comparação com a edição anterior, o número 
de universidades incluídas no CWTS Leiden Ranking 
aumentou de 1.176 para 1.225 e os países saltaram 
de 65 para 69. Todos os quesitos avaliados incluem 
cinco áreas do conhecimento: Ciências Biomédicas e 
da Saúde; Ciências da Terra e da Vida; Matemática e 
Ciência da Computação; Ciências Físicas e Engenha-
ria; e Ciências Sociais e Humanidades.
 “A pesquisa científica é fundamental porque 
encontra respostas e soluções para um mundo cada 
vez mais baseado na incerteza e garante um planeta 
mais sustentável, mais justo e mais próspero”, afirma 
o reitor da UEM, Julio César Damasceno.
 De acordo com o professor, quem se forma 
em uma universidade reconhecida por sua produção 
científica tem uma formação mais estruturada e “terá 
um papel muito mais impactante na sociedade”, como 
é possível de se ver na pandemia, período no qual os 
cientistas contribuem para que os danos causados à 
humanidade possam ser minimizados.

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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