
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/01/22..................R$ 167,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/01/22..................R$ 88,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/01/22..................R$ 89,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• A condição de instabilidade segue 
elevada no Paraná neste início de 
semana. No interior as temperaturas 
elevadas continuam favorecendo o 
desenvolvimento de áreas de instabi-
lidade, principalmente durante a tarde. 
Mínima:  17°C em Curitiba
Máxima: 27°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Agências do Trabalhador do Paraná têm 8.221 vagas de 
emprego com carteira assinada

 As Agências do 
Trabalhador do Paraná 
ofertam 8.221 vagas de 
emprego com carteira as-
sinada nesta semana. A 
maior parte das oportu-
nidades está nas unida-
des do Interior do Estado, 
com destaque para Toledo 
(1.418) e Cascavel (1.078), 
no Oeste. Nas Agências de 
Curitiba e Região Metro-
politana são 1.596 postos 
com carteira assinada dis-
poníveis.
 Nas agências do 
Interior, as principais va-
gas são para auxiliar de 
linha de produção, com 
2.025 oportunidades, e 
alimentador de linha de 
produção, com 341. Em 
Guarapuava, na região 
central, o destaque é a 
procura por trabalhador da 
cultura da maçã (27) e em 
Ponta Grossa, nos Cam-
pos Gerais, o destaque é 
para construção civil, com 
vagas de pedreiro (35) e 
servente de pedreiro (25).

 Nas Agências de 
Curitiba e RMC o maior nú-
mero de vagas é para ope-
rador de telemarketing, 
com 268 oportunidades, 
mas a indústria também 
está recrutando, com 87 
postos para auxiliar de 
linha de produção.
 Para o secretário 
de Justiça, Família e Tra-
balho, Ney Leprevost, os 
números refletem a conti-
nuidade do bom momento 
da economia no Paraná. 
Neste mesmo período do 
ano passado, dia 11 de 
janeiro de 2021, estavam 
sendo disponibilizadas 
2.787 vagas.
 ”O fato das empre-
sas estarem contratando 
neste ritmo é um excelente 
sinal para economia do 
Paraná”, afirmou. “Nosso 
sistema de intermediação 
de vagas avançou muito 
em qualidade e dinamismo 
nos últimos meses”.

ATENDIMENTOS
 Os interessados 

buscar um emprego de-
vem se informar 
com a Agência do 
Trabalhador de 
seu município.
 Na capi-
tal paranaense, a 
Agência do Traba-
lhador de Curitiba 
está atendendo o 
público de forma 
presencial das 8h 
às 17h e respei-
tando todas as 
orientações das 
autoridades sani-
tárias. Para evitar 
aglomeração, a 
sugestão é para 
que o atendimento 
seja feito com ho-
rário marcado. Os 
interessados de-
vem fazer o agendamento 
pelo site da Secretaria 
através do link https://
www.just ica.pr.gov.
br/Pagina/Sistema-de-
-Agendamento-do-Tra-
balhador-Procura-de-
-Emprego.

Clientes da Copel agora têm a opção de pagamento pelo PIX
 O novo sistema de transferên-
cias e pagamentos que ganhou amplo 
uso entre os brasileiros agora serve 
também para quitar as contas de luz da 
Copel. A empresa iniciou a implantação 
do QR Code nas faturas de energia, 

para pagamento via PIX, tanto na versão 
impressa quanto na digital. A operação é 
prática e acontece em poucos minutos.
 Lançado há pouco mais de um 
ano, o sistema PIX já conta com 117 
milhões de usuários e 381 milhões de 

chaves cadastradas em todo o Brasil, 
de acordo com o Banco Central. Um 
estudo realizado pela associação Zetta 
alguns meses após o lançamento já 
apontava que 81% dos optantes do 
sistema declaravam usá-lo para a fina-
lidade de pagamento, índice próximo do 
alcançado pelo cartão de débito (85%) 
e do dinheiro vivo (84%).
 O superintendente comercial 
em exercício da Copel, Thiago Rodri-
gues Puchta, destaca que a abertura 
de mais uma opção de pagamento vai ao 
encontro das práticas comerciais mais 
modernas do mercado. “Queremos que 
nosso cliente possa cada vez mais 
solicitar qualquer um dos nossos 
serviços e inclusive pagar sua conta 
de luz sem precisar enfrentar fila ou 
burocracia”, comenta.
 Para garantir a segurança 
na hora do pagamento, é importante 
a conferência da tela de revisão ofere-
cida pelos aplicativos das instituições 
bancárias. O PIX é destinado à “Copel 
Distribuicao SA”. O cliente pode ainda 

verificar o CNPJ da empresa e o número 
da fatura que está sendo paga. Na fatura 
digital e segunda via, o número consta 
no cabeçalho. Já nas faturas impressas 
de casa em casa, ele fica no rodapé da 
conta.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Valor per capita para cálculo do 
repasse do Previne Brasil é R$ 5,95

 O Ministério da Saúde publicou, no Diário 
Oficial da União de hoje (10) a portaria que estabele-
ce o valor per capita anual que, com base em critério 
populacional, será a base de cálculo em 2022 para o 
incentivo financeiro a ser pago via Programa Previne 
Brasil.
 De acordo com a Portaria nº 26, o valor per 
capita anual será de R$ 5,95, para o cálculo do incentivo 
financeiro com base em critério populacional – recurso 
que será transferido a municípios e ao Distrito Federal 
nas 12 competências financeiras do ano de 2022.
 Na portaria publicada hoje constam, no anexo, 
os valores a serem recebidos pelo Acre, Alagoas, Ama-
zonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo e Goiás. 
O total de recursos orçamentários apresentados é de 
R$ 1.269.239.979,72.

 Em vigor desde janeiro de 2020, o Previne 
Brasil repassa recursos aos municípios a partir de três 
critérios: cadastro de pessoas nos serviços da atenção 
primária, pagamento por desempenho (indicadores de 
saúde) e incentivo para ações estratégicas (credencia-
mentos em programas e ações do Ministério da Saúde).
 O objetivo do Previne Brasil é incentivar os 
municípios a cadastrarem mais usuários nos postos de 

saúde, ampliando o vínculo entre pacientes e equipes 
de saúde, equilibrar valores financeiros per capita refe-
rentes à população cadastrada nas equipes de saúde e 
incentivar a adesão a programas específicos, como o 
Saúde na Hora (ampliação do horário de atendimento 
nos postos de saúde), o Informatiza APS (dados digitais 
dos pacientes pelo Prontuário Eletrônico) e o Consul-
tório na Rua. Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
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