
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
18/01/22..................R$ 164,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
18/01/22..................R$ 91,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
18/01/22..................R$ 90,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O ambiente atmosférico continua 
sendo de instabilidade em função do 
ar quente e úmido presente sobre o 
Paraná. Com isso, chuvas são espe-
radas em diversos setores, ocorrendo 
de forma rápida e localizada.
Mínima:  22°C em Curitiba
Máxima: 27°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Carretas do Conhecimento vão abrir 1.884 vagas para 
cursos profissionalizantes em 30 cidades

 As Carretas do 
Conhecimento, projeto do 
Governo do Estado em par-
ceria com a Volkswagen e 
o Senai-PR, vão oferecer 
1.884 vagas para cursos 
profissionalizantes em 30 
municípios do Paraná nos 
quatro primeiros meses 
deste ano.
 O primeiro curso de 
2022 já está em andamento. 
Uma turma de 54 alunos 
está cursando “Instalação 
e Manutenção de Apare-
lhos de Ar Condicionado” 
no bairro do Tatuquara, em 
Curitiba. Em 2022 as aulas 
serão presenciais, subs-
tituindo o formato híbrido 
adotado em 2021 em função 
da pandemia, com parte dos 
alunos fazendo o acompa-
nhamento on-line.
 No total, serão 102 
turmas com uma carga ho-
rária de 2.270 horas. As 
inscrições devem ser feitas 
diretamente nas Agências 
do Trabalhador e não mais 
serão aceitas pelo site.
 A programação 
prevê que Curitiba e mais 11 
municípios receberão cur-
sos ainda no mês de janeiro. 
A formação em Eletricidade 
Automotiva será oferecida 
em Rolândia e Quintadinha; 
Mecânica de Automóveis 
em Campina Grande do 
Sul e Santa Izabel do Oeste; 
Mecânica de Motocicletas 

em Maria Helena, Lapa e 
Sertaneja; Mecânica Indus-
trial em Palmas; Hidráulica 
e Pneumática Industrial 
em São José dos Pinhais; 
Eletricidade Predial em São 
Sebastião da Amoreira; 
e Panificação Básica em 
Nova Prata do Iguaçu.

FEVEREIRO
 No mês de feve-
reiro serão atendidos os 
municípios de Clevelândia 
(Corte e Costura), São Jor-
ge do Patrocínio (Eletrici-
dade Predial), Matinhos 
(Manutenção de Ar Condi-
cionado), Leópolis (Panifi-
cação), Guaíra (Mecânica 
de Motocicletas), Icaraíma 
(Manutenção de Ar Condi-
cionado), Alto Piquiri (Ele-
tricidade de Automóveis), 
Mallet (Corte e Costura), 
Mandirituba (Eletricidade 
Predial), Piraquara (Me-
cânica de Motocicletas) e 
Tijucas do Sul (Mecânica 
Industrial).
 Curitiba ainda terá 
duas etapas, com o curso 
de Mecânica de Automó-
veis, no bairro Fazendinha, 
e Eletricidade Automotiva, 
em Santa Felicidade.

MARÇO
 Estão programa-
dos cursos em março nas 
cidades de Araucária (Me-
cânica de Automóveis), Carretas do Conhecimento. Foto: SEJUF

Guaratuba (Manutenção de 
Ar Condicionado), Bituruna 
(Corte e Costura), Cente-
nário do Sul (Eletricidade 
Industrial), Almirante Ta-
mandaré (Panificação), Ter-
ra Boa (Manutenção de Ar 
Condicionado) e Pinhalão 
(Mecânica de Motocicletas). 
Curitiba terá outros dois cur-
sos: Panificação, no Bairro 
Alto, e Corte e Costura, no 
Boqueirão.

CURSOS EM 2021
 O programa Car-
retas do Conhecimento 
ofereceu, ao longo de 2021, 
1.782 vagas em cursos pro-
fissionalizantes em 35 mu-
nicípios, com investimentos 
de R$ 2,8 milhões. Foram 
104 turmas nas habilitações 
de elétrica automotiva, infor-
mática básica, refrigeração, 
mecânica industrial, corte e 
costura industrial, instala-
ções elétricas, manutenção 
de motocicletas e panifica-
ção.

PARCERIA
 O projeto Carreta 
do Conhecimento é uma 
parceria lançada na gestão 
do governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior, por meio 
da Secretaria da Justiça, Fa-
mília e Trabalho, com a Fun-
dação Grupo Volkswagen, a 
Volkswagen e o Senai-PR.

Fonte: Agência Estadual de 
Notícias.

Paraná registra 12.072 novos casos e nove 
óbitos pela Covid-19

 A Secretaria de Es-
tado da Saúde divulgou nes-
ta segunda-feira (17) mais 
12.072 casos confirmados e 
nove mortes em decorrência 
da infecção causada pelo 
novo coronavírus. Eles são 
referentes aos meses ou 
semanas anteriores e não 
representam a notificação 
das últimas 24 horas, que é 
de 6.695 casos e três óbitos. 
 Os dados acumu-
lados do monitoramento da 
Covid-19 mostram que o Pa-
raná soma 1.701.411 casos 
confirmados e 40.716 mortos pela doença. 
 Os casos desta data são de janeiro (11.124) 
de 2022; dezembro (7), novembro (6), setembro (1), 
agosto (2), julho (3), junho (3), maio (3), abril (3), março 
(13), fevereiro (51) e janeiro (211) de 2021; e dezembro 
(210), novembro (161), outubro (54), setembro (30), 
agosto (57) julho (68), junho (34), maio (9), abril (20) e 
março (2) de 2020.
 Os óbitos data são de janeiro (7) de 2022, 
março (1) e abril (1) de 2021.
 MONITORAMENTO – A Sesa está monitoran-
do a situação epidemiológica do Paraná e o crescimento 
no número de casos diários divulgados pela pasta. 
Neste momento, o aumento está diretamente ligado 
com a maior circulação de pessoas em todo o Estado, 
devido às festividades de fim de ano.
 Além disso, deve-se considerar um atraso no 
envio de amostras para os laboratórios credenciados 

do Estado como o Laboratório Central do Paraná (La-
cen/PR) e Instituto de Biologia Molecular do Paraná 
(IBMP) na última semana, também relacionado com 
os recessos e feriados.
 A secretaria reforça que as medidas de pre-
venção como uso de máscaras, lavagem das mãos e 
uso do álcool em gel permanecem sendo necessárias, 
juntamente com a continuidade da vacinação contra a 
Covid-19.
 INTERNADOS – 65 pacientes com diagnóstico 
confirmado de Covid-19 estão internados em leitos 
SUS (24 em UTIS e 41 em leitos clínicos/enfermariaS) 
e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos 
clínicos/enfermaria).

Foto: EBC Brasil e SESA.

 Há outros 833 pacientes internados, 314 em 
leitos de UTI e 519 em enfermaria, que aguardam 
resultados de exames. Eles estão em leitos das redes 
pública e particular e são considerados casos suspeitos 
de infecção pelo Sars-CoV-2.
 ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 
nove pacientes. São duas mulheres e sete homens, 
com idades que variam entre 27 e 91 anos. Os óbitos 
ocorreram entre 24 de março de 2021 e 17 de janeiro 
de 2022.
 Os pacientes que foram a óbito residiam em: 
Ponta Grossa (3), Paiçandu, Marumbi, Maringá, Jaca-
rezinho, Foz do Iguaçu e Colombo.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

Paraná inicia campanha de vacinação infantil 
contra a Covid-19

 Isadora Libânio 
Despensieri, de 6 anos, 
foi a primeira criança vaci-
nada contra a Covid-19 no 
Paraná. O Estado iniciou a 
imunização infantil contra 
a doença neste sábado 
(15), em Londrina, muni-
cípio em que ocorreu o iní-
cio simbólico da proteção 
contra o coronavírus para 
o púbico de 5 a 11 anos.
 “Estávamos espe-
rando muito a vacina, pois 
eu sei que a vacina é uma 
maneira de proteger a Isa-
dora. As crianças sofreram 
muito com a pandemia, 
sem entender o que está 
acontecendo. Então, nós 
sabemos da importância Paraná inicia campanha de vacinação infantil contra 

a Covid-19. Foto: Danilo Avanci/SESA.

da vacinação”, disse a 
mãe, Gisele Libânio.
 Ainda na sexta-
-feira (14), o Estado enviou 
o lote de 65.500 vacinas 
para as 22 Regionais de 
Saúde em menos de cinco 
horas. O quantitativo des-
centralizado representa 
cerca de 5% da população 
infantil do Estado, estima-
da em 1.075 milhão.
 O secretário de 
Estado da Saúde, Beto 
Preto, esteve em Londrina 
para acompanhar o início 
da imunização infantil.
 “Mais uma vez o 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior cumpriu 
aquilo que havia prometi-

do. Em poucas horas do re-
cebimento da vacina pelo 
Ministério da Saúde, já 
havíamos descentralizado 
o lote para todo o Estado’’, 
destacou. “A campanha 
seguirá acontecendo nos 
próximos meses. Temos 
mais de 1 milhão de crian-
ças em todo o Paraná e 
esse é um passo impor-
tante para a proteção de 
todas”.
 O secretário muni-
cipal de Saúde de Londrina 
Felippe Machado, elogiou 
a agilidade na distribuição 
das vacinas no Estado.
 “Temos que res-
saltar toda a logística em 
relação à distribuição de 

vacinas. Nenhum outro 
Estado se organizou como 
o Paraná. Agradeço ao 
governador Ratinho Ju-
nior e ao secretário de 
Saúde Beto Preto para 
que pudéssemos iniciar a 
vacinação das crianças”, 
frisou.
 A vacinação se-
guirá diretrizes semelhan-
tes às dos adultos, sendo 
iniciada por crianças com 
comorbidades e deficiên-
cia permanente, seguidas 
de indígenas e quilombo-
las, as que vivem em lares 
com pessoas com alto 
risco para evolução grave 
de Covid-19 e, então, em 
ordem decrescente de 

idade, iniciando pelos 11 anos até chegar aos 5 anos.
 Outros municípios do Paraná devem começar 
a vacinação infantil entre hoje e segunda-feira (17).

Fonte: Agência Estadual de Notícias.
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