
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
20/01/22..................R$ 163,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
20/01/22..................R$ 91,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
20/01/22..................R$ 90,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Pouca nebulosidade no estado ao 
amanhecer, e temperaturas se elevando 
rapidamente. Chuvas são esperadas 
principalmemte a partir do período da 
tarde. Há risco também para desenvol-
vimento de temporais localizados. 
Mínima:  20°C em Curitiba
Máxima: 31°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Concurso do 
Paranacidade já 
tem mais de 900 

interessados
 O certame seletivo 
para o preenchimento de 
vagas do quadro de pessoal 
do Serviço Social Autôno-
mo – Paranacidade abriu 
as inscrições na terça-feira 
(18), e em dois dias, a rece-
beu 903 inscrições. Foram 
415 no primeiro dia e 488 
registros no segundo. As 
maiores disputas estão nas 
atividades de Suporte Téc-
nico Administrativo (292), 
Engenharia Civil (116) e 
Direito (108). As inscrições 
podem ser feitas até o dia 
04 de fevereiro. 
 As vagas são des-
tinadas aos profissionais 
Administrador de Empresa; 
Advogado; Administrador 
de Banco de Dados; Ana-
lista de Suporte; Analista de 
Desenvolvimento de Siste-
ma; Contador; Economista; 
Engenheiro Ambiental; En-

genheiro Civil; Engenhei-
ro Eletricista; Engenheiro 
Mecânico; Psicólogo do 
Trabalho e Tecnólogo em 
Gestão de Recursos Hu-
manos. E, ainda, para As-
sistente de Suporte Técnico 
Administrativo, com Curso 
de Ensino Médio Completo. 
Dessas, 14 exigem diploma 
de Curso Superior Comple-
to, referente a cada área.
 Os salários va-
riam de R$ 6.116,00 a R$ 
8.314,00 para os de Ensino 
Superior. Para o cargo de 
Ensino Médio, a remune-
ração é de R$ 3.188,00. A 
empresa ainda oferece be-
nefícios como vale-refeição 
de R$ 660,00, vale-alimen-
tação de R$ 624,00 e plano 
de saúde.

Fonte: Agência Estadual de 
Notícias.

Concurso Paranacidade. Foto: Paranácidade.

Predominância da Ômicron passa de 
85% no Paraná, aponta Fiocruz

 A  F u n d a ç ã o 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
Paraná confirmou na noite 
desta quarta-feira (19) à 
Secretaria de Estado da 
Saúde que o índice de 
predominância da variante 
Ômicron gira em torno de 
85,3%. Agora, dentro de 
190 novas amostragens 
analisadas, 162 positiva-
ram para a cepa, e 28 para 
a Delta, que era predomi-
nante no Estado em 2021.
 O Relatór io de 
circulação de linhagens 
do vírus Sars-CoV-2, res-
ponsável pela Covid-19, 
do Instituto Carlos Cha-
gas, já havia confirmado a 
predominância da variante 
no sequenciamento ge-
nômico de sábado (15). A 
análise considera testes 
coletados entre 3 e 9 de ja-
neiro deste ano nas quatro 
macrorregiões do Estado 
em parceria com o Instituto 
de Biologia Molecular do 
Paraná (IBMP).
 “A presença e a cir-
culação acelerada da Ômi-
cron no Paraná são fatos. 
Já estávamos esperando 
desde a confirmação da 
variante no Brasil. Nossa 
média móvel de casos em 
janeiro é muito maior do 
que a de dezembro, isso 
mostra claramente a pre-
dominância da Ômicron, 
ultrapassando a Delta no 
Estado”, afirmou o secre-
tário de Estado da Saúde, 
Beto Preto. 
 A cepa é consi-
derada como “variante 
de preocupação” (VOC) 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). A VOC 
tende a induzir casos mais 

Predominância da 
Ômicron passa de 

85% no Paraná, 
aponta Fiocruz. 

Foto: José Fernan-
do Ogura/AEN.

graves e aumentar a trans-
missibilidade da doença. 
 “Precisamos que 
a população se conscien-
tize e continue utilizan-
do máscaras, lavando as 
mãos, usando álcool em 
gel e deixando a vacinação 
contra a Covid-19 em dia, 
seja com a primeira dose 
nas crianças, segunda 
dose em adultos e adoles-
centes e dose de reforço”, 
disse o secretário.
 A Sesa havia con-
firmado oito novos casos 

da variante nesta quarta 
após o Relatório de Se-
quenciamento Genômico 
da Fiocruz Rio de Janeiro, 
somando 100 registros 
da variante. Com o se-
quenciamento da Fiocruz 
Paraná, o Estado passa 
a ter 262 confirmações 
da Ômicron, sem óbitos 
registrados. 
 Os casos identifi-
cados serão inseridos no 
monitoramento oficial do 
Estado nos próximos dias, 
após investigação epide-

miológica para identifica-
ção do perfil, município de 
residência e evolução dos 
infectados.

Fonte: Agência Estadual de 
Notícias.

 FORNECEDOR: MECBRAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
- CNPJ: 10.253.804/0001-56

 Valor Total do Fornecedor: 119.950,00 (cento e dezenove 
mil, novecentos e cinquenta reais).

 
 FORNECEDOR: POWER BRASIL GERADORES LTDA 
EPP - CNPJ: 09.330.128/0001-98

 Valor Total do Fornecedor: 88.600,00 (oitenta e oito mil e 

seiscentos reais).

 FORNECEDOR: R. LOPES & CIA. LTDA - CNPJ: 
82.396.441/0001-19

 Valor Total do Fornecedor: 318.100,00 (trezentos e dezoito 
mil e cem reais).

 
 FORNECEDOR: TRATORLON COMERCIO DE PECAS 
PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 80.052.277/0001-05

 Valor Total do Fornecedor: 275.800,00 (duzentos e setenta 
e cinco mil e oitocentos reais).

 
 FORNECEDOR: XARA COMERCIO DE PECAS LTDA - 
EPP - CNPJ: 78.110.053/0001-52

 Valor Total do Fornecedor: 57.900,00 (cinquenta e sete mil 
e novecentos reais).

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 
1.374.900,00 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, novecen-
tos)

 Primeiro de Maio, 20 de janeiro de 2022

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita 


