
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
04/02/22..................R$ 177,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
04/02/22..................R$ 93,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
04/02/22..................R$ 90,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• A instabilidade atmosférica fica 
mais expressiva nesta sexta-feira 
no Paraná. Chuvas podem ocorrer 
a qualquer hora do dia, com alguns 
temporais, preferencialmente a 
partir da tarde. 
Mínima:  19°C em Curitiba
Máxima: 27°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Colégios da rede pública estadual acertam os últimos 
detalhes para o início do ano letivo

 Os colégios da 
rede estadual do Paraná 
estão na reta final de pre-
paração para o ano letivo 
de 2022, que começa nesta 
segunda-feira (7). Além 
da organização do espa-
ço, também acontecem 
as atividades de estudo e 
planejamento das equipes 
das escolas, entre estas 
quinta e sexta-feira (3 e 4). 
Esse momento é voltado à 
avaliação dos resultados de 
2021 e à consolidação das 
estratégias pedagógicas 
para este ano.
 “Os profissionais, 
no primeiro momento, vão 
observar seus indicadores 
— desde a presença dos 
estudantes [ao longo do ano 
passado] até seu desempe-
nho em cada componente 
curricular. Vão ver quais 

turmas estão com 
mais dificuldades 
em cada área do 
conhecimento”, 
afirma Roni Miran-
da, diretor de Edu-
cação da Secre-
taria de Estado da 
Educação e do Es-
porte (Seed-PR). “A 
partir dessas infor-
mações, eles vão 
definir como irão 
utilizar as ferramen-
tas da Seed em prol 
dos estudantes”.
 Os profes-
sores que darão 
aula para turmas de 1º ano 
do ensino médio trabalha-
rão em seu planejamento 
de acordo com as novida-
des do Novo Ensino Médio. 
Os docentes de Projeto de 
Vida, Empreendedorismo 

e Pensamento Computa-
cional, por exemplo, plane-
jarão maneiras de adequar 
o conteúdo à realidade dos 
alunos.
 Outro ponto impor-
tante a ser abordado nesse 
período (e também nas 

duas próximas semanas) é 
o nivelamento dos estudan-
tes. “Mais do que nunca, o 
nivelamento é fundamen-
tal, dado que tivemos em 
2021 três tipos de modelo 
de ensino [remoto, híbrido 
e presencial]. Então, neste 
momento, precisamos re-
tomar os conhecimentos 
prévios dos estudantes”, 
afirma Miranda.
 A partir do diag-
nóstico de quais conteúdos 
foram bem absorvidos e 

de quais precisam 
ser reforçados, é 
possível retomar o 
que for necessário 
para, então, dar iní-
cio ao currículo de 
2022.
 No CEEP (Centro 
Estadual de Edu-
cação Profissional) 
Curitiba, houve re-
adequação da di-
reção sobre Novo 
Ensino Médio, com 
ênfase no itinerário 
formativo técnico. 
“Os temas abor-
dados dão suporte 

para o professor fazer o 
planejamento”, diz o diretor 
da escola, Andrey Migliori-
ni. “Agora, o planejamento 
dos primeiros anos é feito 
por áreas do conhecimento, 
reunindo diferentes discipli-
nas numa mesma área”.
 O u t r o s  t e m a s 
abordados nos dias de es-
tudo e planejamento são 
as metodologias ativas que 
podem ser usadas em sala 
de aula e protocolos de 

biossegurança.
CUIDADOS SANITÁ-

RIOS
 Assim como no 
ano passado, a rede esta-
dual segue o modelo 100% 
presencial, aplicando o pro-
tocolo de biossegurança 
nas escolas. Ele inclui o 
uso obrigatório de máscara, 
aferição de temperatura 
na entrada, disponibiliza-
ção de álcool gel em lo-
cais de maior circulação 
de pessoas, manutenção 
dos ambientes de ensino 
arejados, com janelas e 
portas abertas durante a 
maior parte do tempo, além 
da desinfecção constante 
de equipamentos e insta-
lações das instituições de 
ensino.
 Cada escola fez 
uso de sua verba do Fun-
do Rotativo para repor os 
itens de prevenção, como 
os termômetros infraver-
melhos (caso necessário), 
dispensers, álcool gel, ál-
cool líquido 70% e demais 
itens de limpeza.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Processo seletivo da Paranacidade 
encerra inscrições nesta sexta

 Terminam nesta 
sexta-feira (4) as inscri-
ções para o processo sele-
tivo do Serviço Autônomo 
Paranacidade, órgão vin-
culado à Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas, 
que será realizado pela 
Fauel (Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da 
Universidade Estadual de 
Londrina). 
 Serão abertas 15 
vagas no regime celetista, 
com carga horária de oito 
horas/dia e salários de até 
R$ 8.314,00. A prova será 
realizada em 13 de março 
e a homologação final está 
prevista para 13 de maio. 
As inscrições podem ser 

feitas no site da Fauel.
 Das  15  vagas 
abertas, uma para cada 
atividade, 14 exigem di-
ploma de Ensino Superior 
ou tecnólogo. 
 As oportunidades 
são para Administrador de 
Empresas; Advogado; Ad-
ministrador de Banco de 
Dados; Analista de Supor-
te; Analista de Desenvolvi-
mento de Sistema; Arqui-
teto e Urbanista; Contador; 
Economista; Engenheiro 
Ambiental; Engenheiro 
Civil; Engenheiro Eletricis-
ta; Engenheiro Mecânico; 
Psicólogo do Trabalho 
e Tecnólogo em Gestão 
de Recursos Humanos. 
Há também uma vaga 

para Assistente de Suporte 
Técnico Administrativo, 
que exige Ensino Médio 
Completo.
 O valor da taxa de 
inscrição é de R$ 120,00 
para as vagas de curso 
superior e tecnólogo, e 
de R$ 60,00 para a de 
nível médio. O processo 
seletivo tem prazo de dois 
anos, prorrogável por uma 
vez, por igual período. 
Os salários variam de R$ 
6.116,00 a R$ 8.314,00, 
para os cargos de ensino 
superior. Para o de ensino 
médio, a remuneração é 
de R$ 3.188,00 mais vale-
-refeição de R$ 660,00, 
vale-alimentação de R$ 
624,00 e plano de saúde.

Fonte: www.bonde.com.br

Colheita da primeira safra de milho avança no Paraná e já 
chega a mais de 60 mil hectares

 Nesta semana, a 
colheita do milho no Para-
ná atingiu a mais de 60 mil 
hectares – 14% da área 
estimada para a primeira 
safra 2021/2022, de 437 
mil hectares. A expecta-
tiva, até o momento, é 
de que sejam produzidas 
2,7 milhões de toneladas. 
Esse é um dos temas abor-
dados no Boletim Semanal 
de Conjuntura Agropecu-
ária, divulgado na quinta-
-feira (03). O documento é 
preparado pelos técnicos 
do Departamento de Eco-
nomia Rural (Deral), da 
Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abasteci-
mento. 
 Segundo o bo-
letim, até agora, 39% da 
área de milho a colher 
registra boas condições, 
enquanto 37% das lavou-
ras apresentam condições 
medianas e 24% têm con-
dições ruins. Quanto à 
segunda safra de milho 
21/2022, já foram plan-
tados 257 mil hectares 
– 10% dos 2,6 milhões 
previstos para esta safra. 

 O  docu -
mento do Deral 
também traz infor-
mações sobre o 
mercado atual de 
milho, e os dados 
mostram que o ce-
nário comercial é 
favorável para o 
produto. Em janei-
ro de 2022, o pre-
ço recebido pelo 
produtor pela saca 
de 60 kg foi de R$ 
88,35. Esse valor 
representa uma 
alta de 22% quan-
do comparado a 
janeiro do ano passado.
 No mercado in-
ternacional, a variação 
neste mesmo perío-
do foi de 14%. O preço 
aquecido internamente 
tem influência cambial, 
que variou positiva-
mente entre janeiro de 
2021 e janeiro de 2022, 
além de uma demanda 
maior pelas cadeias que 
consomem o cereal no 
Estado.

FRUTICULTURA
 Os itens mais 

comercializados nas Ce-
asa do Paraná em 2021, 
considerando a movimen-

tação financeira, foram, 
respectivamente, batata, 
tomate, maçã, banana 

e mamão. Jun-
tos, esses cinco 
produtos repre-
sentam 33,2% e 
34,7%, respecti-
vamente, dos R$ 
3,7 bilhões nego-
ciados e de 1,3 mi-
lhão de toneladas 
transacionadas 
nas unidades ata-
cadistas públicas.

MANDIOCA
 Na última sema-
na, os produto-
res de mandioca 
receberam, em 
média, R$ 591,00 

pela tonelada na indús-
tria. A saca de 25 kg de 

fécula foi comerciali-
zada a R$ 93,00, em 
média, e a saca de 50 
kg de farinha crua foi 
vendida a R$ 128,00. 
A safra de mandioca de 
2021/2022 ocupa uma 
área de 131.000 hec-
tares e deverá produzir 
em torno de 2.800.000 
de toneladas. 

SOJA E TRIGO
 A safra de soja 
paranaense teve um 

avanço na colheita nesta 
semana e chegou a 11% 
da área total, estimada em 
5,6 milhões de hectares. A 
produção obtida no campo 
até agora está abaixo da 
expectativa inicial e, em 
algumas regiões, as per-
das superam 50%. Das 
lavouras a colher, 36% 
têm condição boa, 33% 
condição mediana e 31% 
ruim.
 Em relação ao 
trigo, o Boletim informa 
sobre as cotações em ja-
neiro, que tiveram grande 
volatilidade em Chicago, 
oscilando entre 740 e 830 
centavos de dólar por bu-
shel. No entanto, a última 
cotação foi 760, abaixo do 
fechamento de 2021.
 Esse alívio mo-
mentâneo nas cotações, 
somado a um mês de for-
talecimento do real frente 
ao dólar, colabora para 
que as importações de 
trigo em 2022 tenham uma 
situação menos crítica 
que no último trimestre 
de 2021, porém ainda 
desafiadora. 

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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