
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/10/21..................R$ 162,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/10/21..................R$ 82,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/10/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Muitas nuvens em diversos seto-
res do Paraná nesta segunda-feira, 
mas com previsão de pouca chuva.  
À tarde esquenta mais oeste e no 
noroeste do Estado.

Mínima:  13°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

A vida requer vivência e atitudes, atitudes de edificação 
e batalhas, lutar para ter e trabalhar para ser viver 

é escolher:
Ser feliz ou Fazer feliz.

         Servidores do Estado devem realizar atualização 
cadastral de recursos humanos até novembro

Procon Paraná terá novo sistema de atendimento ao consumidor
 A partir de novem-
bro, o Procon Paraná, vin-
culado à Secretaria de Jus-
tiça, Família e Trabalho, e 
todos os Procons munici-
pais vão adotar uma nova 
plataforma de acolhimento 
de reclamações.
 O sistema, cha-

mado ProConsumidor, 
foi disponibilizado pela 
Secretaria Nacional do 
Consumidor e, segundo 
o secretário de Justiça, 
Família e Trabalho, Ney 
Leprevost vai facilitar, de 
forma efetiva, os atendi-
mentos. "Também vai dimi-

nuir o tempo de espera do 
consumidor e melhorar o 
fluxo do trabalho”, afirmou.
 A diretora do Pro-
con Paraná, Claudia Silva-
no, participou dos debates 
junto à secretaria nacional 
para a elaboração da nova 
plataforma. “A experiência 

do Paraná contribuiu para 
melhorar o atendimento ao 
consumidor também em 
outras estados”, afirmou.
 Em função da im-
plantação do novo siste-
ma, as equipes de todas 
as unidades passarão por 
treinamento durante esta 

semana, entre os dias 25 
e 29 de outubro, o que 
vai provocar mudança no 
atendimento. Nesse pe-
ríodo, atendimento será 
exclusivamente online, 
no site http://www.procon.
pr.gov.br/.
 O Procon Paraná 

já vinha priorizando o aten-
dimento online em função 
da pandemia do corona-
vírus. Somente pessoas 
com deficiência ou idosas 
são atendidas de forma 
presencial e com horário 
agendado para evitar aglo-
merações.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

 A Secretaria de 
Estado da Administração 
e da Previdência inicia 
nesta segunda-feira (25) 
o processo de Atualização 
Cadastral de Recursos 
Humanos – PAC-RH. Ela 
tem caráter pessoal e é 
obrigatória aos servidores 
efetivos civis e militares 
ativos; aos empregados 
ativos regidos pela Conso-
lidação das Leis do Traba-
lho (CLT); aos contratados 
sob o Regime de Contrato 
Especial (CRES) e aos 
ocupantes de cargos de 

provimento em comissão.
 Segundo a pasta, 
a atualização também se 
aplica aos servidores e 
empregados afastados, 
licenciados, cedidos ou 
em disposição funcional, 
com ou sem ônus.
 O  p r a z o  p a r a 
atualização vai até 25 de 
novembro e deve ser re-
alizada por este link. O 
servidor precisará ter em 
mãos o RG, CPF, CNH, 
título de eleitor, compro-
vante de residência e uti-
lizar, obrigatoriamente, 

o e-mail institucional do 
Estado. Para realizar a 
atualização cadastral dos 
dependentes, é necessá-
rio RG, certidão de nas-
cimento, comprovante de 
residência e CPF, que não 
pode ser preenchido com 
o mesmo número do servi-
dor titular.
 Em caso de dú-
vidas, é preciso procurar 
a unidade de Recursos 
Humanos das Secretarias 
e respectivos órgãos públi-
cos.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Temporal do fim de semana foi o mais 
grave enfrentado pela Copel no Interior

 O domingo (24) foi 
de avanços na recupera-
ção dos estragos causados 
pelo temporal deste fim de 
semana em diversas regi-
ões do Paraná. A avaliação 
é de que o impacto deste 
evento climático foi 20% 
maior que o último temporal 
mais recente, que já era 
considerado o mais grave 
já enfrentado pela Copel no 
Interior.
 No pior momento 
do temporal, 552 mil unida-
des consumidoras chega-
ram a ter o fornecimento de 
energia interrompido pela 
ocorrência de raios, queda 
de árvores, e rajadas de 
vento que variaram entre 
80 e 90 km/h em diversas 
localidades, chegando aos 
100 km/h em Cianorte.
 Alternadamen-
te, mais de um milhão de 
domicílios tiveram desli-
gamento de energia por 
algum tempo durante a 
ocorrência do temporal, 
dos quais aproximada-

mente 144 mil seguem sem 
energia.
 Quinze municípios 
seguem quase que total-
mente sem energia, prin-
cipalmente no Noroeste do 
Estado. São eles: Alvorada 
do Sul, Amaporã, Ângulo, 
Cafeara, Guairacá, Ina-
já, Indianópolis, Itaguajé, 
Jardim Olinda, Ourizona, 
Paranapoema, Planaltina 

do Paraná, Santa Inês, 
Tapira e Terra Rica.

NOROESTE
 Na região Noroes-
te ao menos 49 mil unida-
des consumidoras tiveram 
o fornecimento de energia 
regularizado na tarde deste 
domingo, e a Copel segue 
trabalhando para religar 
outras 73 mil que perma-
necem sem luz, especial-
mente nos municípios que 
tiveram o fornecimento 
total ou quase totalmente 
interrompido. É o caso de 
Terra Rica e Jardim Olinda, 
em cuja fonte de alimenta-
ção 33 postes foram que-
brados pelo temporal.
 Em Amaporã, são 
10 estruturas danificadas 
na alimentação da cidade 
e três na linha que atende 
Guairaçá. Há ainda 2,3 mil 

serviços para atendimento 
em toda a região Noroeste 
e a conta de postes que-
brados chegou a 145 neste 
domingo. 

NORTE
 Na região Norte 
há 30 mil domicílios sem 
energia. A maior parte dos 
circuitos alimentadores de 
média tensão já foi resta-
belecida, mas as equipes 
ainda têm 1,9 mil ocorrên-
cias para atendimento, nas 
áreas urbana e rural.
 E m  L o n d r i n a , 
equipes de construção 
trabalharam o dia todo para 
reerguer as redes derru-
badas pelos fortes ventos 
às margens da rodovia na 
saída para Bela Vista do 
Paraíso, na zona Norte 
do município. Aproxima-
damente 30 postes foram 

derrubados na região e o 
trânsito de caminhões no 
local dependeu do apoio 
de tratores.
 Em todo o Norte do 
Estado, a conta de postes 
quebrados chega a 178.

OESTE E SUDOESTE
 As regiões Oeste 
e Sudoeste somam 37 mil 
domicílios sem energia. 
A maior parte dos circui-

tos de baixa tensão já foi 
restabelecida, restando 
2,4 mil ocorrências para 
atendimento por parte das 
equipes que continuam 
trabalhando na recompo-
sição das redes elétricas 
urbanas e rurais. Até o mo-
mento, a Copel registrou 
170 postes quebrados nos 
municípios dessas regiões. 

ATENDIMENTO
 Os canais de aten-
dimento mais utilizados 
(0800 5100116 e WhatsA-
pp 41 3013-8973) recebe-
ram, somente nas últimas 
24 horas o equivalente 
ao volume de chamados 
mensal e, com isso, os 
consumidores acabaram 
enfrentando dificuldade 
para contatar a empresa.
 A Copel lembra 
que a falta de luz também 
pode ser comunicada pelo 
site, pelo aplicativo ou por 
mensagem de texto (SMS) 
para o número 28593, com 
as letras “SL” e o número da 
unidade consumidora.

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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