
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
13/01/22..................R$ 165,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
13/01/22..................R$ 89,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
13/01/22..................R$ 90,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O dia está começando com muita 
nebulosidade, com chuvas fracas 
e isoladas sobre o Estado. Apenas 
no sudoeste e parte do oeste, o sol 
predomina neste início de manhã.

Mínima:  19°C em Curitiba
Máxima: 26°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

De R$ 1.617,00 a R$ 1.870,00: Paraná terá maior 
salário mínimo do País em 2022

 O Paraná conti-
nuará com o maior salário 
mínimo regional do País 
em 2022. Os valores foram 
definidos pelo Conselho 
Estadual de Trabalho, Em-
prego e Renda (Ceter). Com 
reajuste de 10,06% (o que 
equivale a 100% do Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC), o piso 
vai variar entre R$ 1.617,00 
e R$ 1.870,00, conforme a 
categoria profissional. 
 O salário mínimo 
regional é uma referência 
para a negociação das ca-
tegorias sindicalizadas e 
uma garantia para aquelas 
que não têm sindicato ou 
acordos e convenções cole-
tivas de trabalho. A medida 
vale exclusivamente para 
os empregados que não 
tenham piso salarial definido 
em lei federal, convenção ou 
acordo coletivo de trabalho.
 O piso salarial será 
reajustado por atividade 
profissional. Na categoria 1 
(trabalhadores agropecuá-
rios, florestais e da pesca), 
o valor sobe dos atuais R$ 
1.467,00 para R$ 1.617,00; 
na seguinte, de trabalha-
dores de serviços admi-
nistrativos, vendedores do 
comércio e reparação e ma-
nutenção, de R$ 1.524,00 
para R$ 1.680,00; na outra 
(trabalhadores da produção 
de bens e serviços indus-
triais), de R$ 1.577,00 para 
R$ 1.738,00; e na última 
(técnicos de nível médio), 
de R$ 1.696,00 para R$ 
1.870,00.
 A nova base sa-
larial foi definida em con-
senso pelo Ceter, que é 
formado por representantes 

do Executivo, de seis fede-
rações do setor patronal e 
das seis principais centrais 
sindicais (representando os 
trabalhadores), e acompa-
nha o cenário de retomada 
econômica no Paraná. No 
final do ano passado, a lei 
20.877/2021, aprovada 
pelos deputados estadu-
ais, possibilitou o aumento 
do piso salarial de acordo 
com a aplicação integral do 
INPC de 2021.
 “O reajuste do piso 
é um compromisso do nos-
so governo em valorizar 
os trabalhadores e é feito 
de forma muito democráti-
ca”, afirmou o governador 
Carlos Massa Ratinho Ju-
nior. “Essa valorização vai 
aumentar o poder aquisi-
tivo dos trabalhadores, se 
refletindo na retomada da 
economia. O salário mínimo 
do Paraná é um exemplo 
nacional”.
 “Trabalhamos mui-
to e conseguimos cons-
truir um consenso entre 
os trabalhadores, os em-
presários e o Governo do 
Estado”, acrescentou o se-
cretário de Justiça, Família 
e Trabalho, Ney Leprevost.
 Segundo a chefe 
do Departamento do Tra-
balho e Estímulo de Renda 
da Secretaria de Justiça, 
Família e Trabalho, Suelen 
Glinski, a política de valori-
zação do piso é definida de 
forma tripartite. “Reunimos 
os interesses dos represen-
tantes das centrais sindicais 
e federações patronais, 
com a mediação do Go-
verno do Estado. Hoje o 
Paraná possui o maior piso 
regional do País e, com a 

Fotos: Gilson Abreu/AEN, Jonathan Campos/AEN, 
José Fernando Ogura/AEN.

nova regra definida, a previ-
são é a de que se mantenha 
como líder no ranking nacio-
nal”, disse
 Agora, a minuta 
do decreto que institui a 
mudança segue para a Pro-
curadoria-Geral do Estado e 
a Casa Civil, e em seguida 
o termo será assinado pelo 
governador Ratinho Junior. 
Os valores devem ser pa-
gos retroativos ao dia 1º de 
janeiro.

VALORIZAÇÃO
 Desde 2006, ano 
da criação, o salário mínimo 
regional do Paraná sempre 
foi estabelecido em pata-
mares superiores aos do 
salário mínimo nacional (R$ 
1.212,00). O reajuste no Es-
tado utiliza o mesmo índice 
aplicado nacionalmente, 
baseado na variação do 

Primeiras vacinas contra a Covid-19 para crianças 
chegam nesta sexta ao Paraná

Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) do 
ano anterior.
 São quatro faixas 
salariais, que beneficiam 
técnicos de nível médio; 
trabalhadores de serviços 
administrativos do setor de 
serviços e vendedores do 
comércio em lojas e merca-
dos; trabalhadores agrope-
cuários, florestais, da caça e 
pesca; da produção de bens 
e serviços industriais; e de 
manutenção e reparo.

Fonte: Agência Estadual de 
Notícias.

 O Ministério da 
Saúde anunciou na manhã 
desta quinta-feira (13) que 
encaminhará ao Paraná 
60 mil vacinas contra a 
Covid-19 para crianças de 
5 a 11 anos. O voo deve 
chegar ao Aeroporto Inter-
nacional Afonso Pena, em 
São José dos Pinhais, na 
Região Metropolitana de 
Curitiba, nesta sexta-feira 
(14), às 7h50. 
 Assim que chega-
rem, as doses serão en-
caminhadas ao Centro de 
Medicamentos do Paraná 
(Cemepar) e descentrali-
zadas aos municípios com 
agilidade.
 O Brasil recebeu, 
na madrugada desta quin-
ta, o primeiro lote da vacina 
da Pfizer/BioNtech contra 
Covid-19 para essa faixa 

etária. A remessa com 
1,248 milhão de doses de-
sembarcou no Aeroporto 
Internacional de Viraco-
pos, em Campinas (SP).
 O Ministério da 
Saúde estima 1.075.294 
crianças no Paraná. A va-
cinação está prevista na 
Nota Técnica nº 2/2022, 
publicada no último dia 5 
de janeiro pelo Ministério 
da Saúde. O público in-
fantil foi incluído no Plano 
Nacional de Operacionali-
zação da Vacinação contra 
a Covid-19, no âmbito do 
Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).
 A imunização vai 
atender diretrizes seme-
lhantes às dos adultos. 
Será iniciada por crian-
ças com comorbidades e 
deficiência permanente, 

seguidas de indígenas e 
quilombolas, as que vivem 
em lares com pessoas 
com alto risco para evolu-
ção grave de Covid-19 e, 
então, em ordem decres-
cente de idade: iniciando 
pelos 11 anos até chegar 
aos 5 anos.
 “É uma nova etapa 
da campanha de vacina-
ção contra a Covid-19. 
Estamos preparados para 
fazer uma grande mobi-
lização para proteger as 
crianças”, afirmou o secre-
tário estadual de Saúde, 
Beto Preto. “É a primeira 
remessa, em breve rece-
beremos mais. Até março 
queremos proteger todas 
as crianças”.

Fonte: Agência Estadual de 
Notícias.

Primeiras vacinas contra a Covid-19 para crianças chegam nesta sexta ao Para-
ná. Foto: Américo Antonio/SESA

Rede estadual oferta diversas modalidades de ensino; 
veja como garantir a vaga

Colégios estaduais têm vagas em diversas modalida-
des de ensino; veja como garantir antes do início das 

aulas. Foto: José Fernando Ogura/AEN

 Pais, responsá-
veis e estudantes que não 
efetuaram a rematrícula 
no ano passado, ou que 
desejam ingressar na rede 
estadual de ensino em 
2022, podem procurar di-
retamente as instituições 
de ensino para garantir a 
vaga e não perder o início 
do ano letivo, que começa 
em 7 de fevereiro.
 As secretarias dos 
colégios estaduais estão 
abertas. Para alunos que 
já eram da rede, o pai, res-
ponsável ou o próprio estu-
dante (quando maior de 18 
anos) precisa comparecer 
à instituição de ensino onde 
o aluno estava matricu-
lado em 2021, informar a 
intenção de permanecer 
na escola, entregar a do-
cumentação obrigatória 
e assinar o formulário de 
renovação de matrícula.
 Já para estudan-
tes de outras redes de 

ensino, particulares, de 
outros estados ou países, 
os responsáveis legais de-
vem procurar a instituição 
de ensino mais próxima 
da residência para solicitar 
a vaga, e assim incluir o 
estudante no Cadastro de 
Espera de Vaga Escolar 
(CEVE).
 Caso não haja 
vaga na instituição de en-
sino de preferência, o es-
tudante será informado das 
opções disponíveis e ficará 
na lista de espera mesmo 
depois de estar matricula-
do e frequentando outra 
instituição de ensino, po-
dendo ser chamado assim 
que a vaga estiver livre.

EJA E EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL

 Para quem deseja 
uma vaga na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) o 
processo é o mesmo do 
ensino regular, com a dife-
rença de que é necessário 

procurar diretamente as 
instituições que ofertam 
a modalidade. É possível 
conferir quais são elas na 
página da EJA. Lembrando 
que a EJA é preciso ter 15 
anos completos para o en-
sino fundamental e 18 anos 
completos para o ensino 
médio.
 Já para a moda-
lidade da Educação Pro-
fissional e Técnica, ainda 
há vagas em parte das 
instituições que ofertam os 
cursos integrados, ou seja, 
concomitantes com o ensi-
no médio. Como o fecha-
mento das turmas ocorre 
de maneira independente 
em cada colégio, é preci-
so conferir se o curso na 
instituição desejada ainda 
possui vagas disponíveis. 
Na página da Educação 
Profissional é possível con-
ferir todas as instituições 
que ofertam a modalidade 
por cidade e os respectivos 

cursos.
IDIOMAS

 Também há vagas 
nos cursos gratuitos do 
Centro de Línguas Estran-
geiras Modernas (Celem). 
São aulas de Alemão, Es-
panhol, Francês, Italiano, 
Japonês, Mandarim, Polo-
nês e Ucraniano; além de 
Português para Falantes 
de Outras Línguas (PFOL) 
e Língua Brasileira de Si-
nais (Libras) como segun-
da língua (para ouvintes).
 A matrícula é feita 
diretamente nas institui-
ções de ensino que ofertam 
os cursos – ao todo, são 
483 colégios em 217 mu-
nicípios. A lista de escolas 
e seus respectivos cursos 
pode ser conferida na pá-
gina oficial do Celem.
 Pelo menos 70% 
das vagas são destinadas 
a estudantes do ensino pú-
blico estadual (a partir do 6º 
ano) e as demais são para 

professores e funcionários da rede estadual de ensino 
e a comunidade em geral.
 Novidade para este ano, o curso online de Espa-
nhol tem vagas restantes apenas para os estudantes da 
rede estadual (a partir do 9° ano do ensino fundamental) 
através deste link. 

INÍCIO DO ANO LETIVO
 O ano letivo começa no dia 7 de fevereiro, no 
modelo presencial, conforme calendário anunciado em 
novembro passado pela Secretaria de Estado da Edu-
cação do Paraná (Seed-PR).

Fonte: Agência Estadual de Notícias.


