
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
07/02/22..................R$ 180,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
07/02/22..................R$ 91,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
07/02/22..................R$ 90,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• A semana começa com uma frente 
fria avançando mais em direção ao 
sudeste do país, enquanto em parte do 
Paraná diminui a presença de nuvens. 
As temperaturas ficam mais agradá-
veis entre o sul e leste, principalmente.
Mínima:  19°C em Curitiba
Máxima: 31°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

 Após um período 
de intensa preparação em 
janeiro, as 2 mil escolas 
da rede estadual de ensi-
no retomam as aulas pre-
senciais nesta segunda-
-feira (7). A data consta no 
calendário aprovado no 
ano passado. O retorno 
vai envolver cerca de 1 
milhão de alunos e 90 mil 
profissionais da educa-
ção, entre professores e 
funcionários.
 De acordo com 
a programação, as au-
las vão até 8 de julho e 
recomeçam no dia 25. O 
término, garantindo os 
200 dias letivos, será em 
20 de dezembro. Estão 
mantidos para os pro-
fessores, entre férias e 
recesso escolar, 60 dias 
durante o ano de 2022.
 "As escolas estão 
preparadas para esse 
retorno, com todos os 
protocolos necessários. 
É uma nova realidade em 
2022, com a vacina con-
tra a Covid-19 chegando 

aos braços dos nossos 
estudantes. Estamos ani-
mados para consolidar os 
nossos programas edu-
cacionais e apoiar todos 
os alunos paranaenses 
nesse ano de retoma-
da das aulas totalmente 
presenciais", afirmou o 
secretário de Estado da 
Educação e do Esporte, 
Renato Feder. 
 Ele também des-
tacou que o ano letivo 
aponta uma novidade: o 
Novo Ensino Médio. Os 
professores que darão 
aula para turmas de 1º 
ano trabalharam seu pla-
nejamento de acordo com 
as novidades nos últimos 
meses. Os docentes de 
Projeto de Vida, Empre-
endedorismo e Pensa-
mento Computacional, 
por exemplo, planejarão 
maneiras de adequar o 
conteúdo à realidade dos 
alunos. A Seed tem uma 
página exclusiva para 
esclarecer dúvidas sobre 
o programa.

 "Teremos um ano 
com os alunos do Ga-
nhando o Mundo viajando 
para o Canadá, muitas 
obras para atender me-
lhor os nossos alunos 
e professores, além da 
ampliação do Edutech, 
da edução em tempo inte-
gral, das aulas de robótica 
e da utilização de novas 
ferramentas tecnológi-
cas", acrescentou Feder.

Veja como vai fun-
cionar o retorno das 

aulas:
Protocolos

 Uso obrigatório 
de máscara, aferição de 
temperatura na entrada, 
disponibilização de álcool 
gel em locais de maior 
circulação de pessoas 

e orientações à comu-
nidade escolar sobre a 
higienização frequente 
das mãos, manutenção 
dos ambientes de ensino 
arejados, com janelas e 
portas abertas durante 
a maior parte do tempo, 
além de evitar contato 
físico (como aperto de 
mãos, abraços e beijos) 
e o compartilhamento de 
objetos pessoais.
 A des in fecção 
constante de equipamen-
tos e materiais destina-
dos ao ensino que sejam 
compart i lhados e das 
próprias instalações das 
instituições de ensino 
também estão entre os 
procedimentos.
Notificação de casos 

de Covid-19
 Quando há noti-
ficação de casos de Co-
vid-19 entre estudantes, 
professores ou funcio-
nários de colégios es-
taduais, as instituições 

de ensino seguem as 
orientações da últ ima 
atualização da nota orien-
tativa 03/2021 da Sesa. 
Os casos confirmados 
são afastados e uma ava-
liação é feita pelo comitê 
de biossegurança para 
tomar uma decisão pela 
eventual suspensão das 
aulas e em qual nível. 
Caso o contato tenha se 
limitado a grupos espe-
cíficos, é considerado o 
isolamento de uma sala 
de aula ou de um grupo 
de uma sala de aula.
 O monitoramento 
é feito pelos comitês de 
biossegurança das esco-
las e informado tanto para 
a Seed-PR quanto para 
as vigilâncias sanitárias 
locais.

Modelo das aulas
 O retorno será 
100% presencial, assim 
como terminou o ano leti-
vo de 2021. A aula remota 
(por Meet) será utilizada 

apenas na necessidade 
do eventual fechamento 
de turmas e/ou escolas. 
Além disso, estudantes 
com comorbidades po-
dem permanecer no en-
sino remoto (assistindo 
às aulas disponíveis no 
canal de YouTube do Aula 
Paraná, fazendo ativi-
dades impressas ou no 
Google Classroom ou, 
eventualmente, fazendo 
meets) até 30 dias após 
a conclusão do ciclo va-
cinal.

Números gerais
 A rede estadual 
tem 1 milhão de estudan-
tes, 60 mil professores e 
30 mil funcionários. Todas 
as 2,1 mil escolas da rede 
estadual abrem no dia 7, 
podendo haver exceções 
pontuais relacionadas ao 
transporte escolar (ope-
rado por municípios) e/ou 
na eventual existência de 
restrições pontuais.

Aulas presenciais na rede estadual de ensino retornam 
nesta segunda-feira

Concessionária diz que ILS no aeroporto de Londrina 
'não está no foco neste momento'

 A necessidade de investimento em equipa-
mentos que aumentem a segurança aeroportuária 
no Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, 
veio à tona mais uma vez nos últimos dias. Na noite de 
quinta-feira (27), um avião da companhia aérea Azul 
que havia decolado de Campinas (SP) não conseguiu 
pousar no terminal do Norte paranaense em razão das 
condições meteorológicas desfavoráveis. 
 O voo teve de alternar a rota e pousar no 

Aeroporto Regional de Maringá (Noroeste), a cem qui-
lômetros de distância. Os passageiros completaram o 
trajeto até Londrina por via terrestre. 
 Em nota enviada pela assessoria de imprensa 
da Azul, a empresa reforçou que ações como essa são 
necessárias para garantir a segurança de suas opera-
ções.
 A companhia ressaltou ainda que solicita um 
investimento por parte da administradora aeroportuária 

na melhoria da operacionalidade do aeroporto de Lon-
drina, com a instalação de ferramentas como o ILS e 
ALS, que auxiliam os pousos em situações climáticas 
adversas. “Sem esses equipamentos e com a degra-
dação da meteorologia em Londrina, principalmente 
nos meses de inverno, a Azul se vê obrigada a cancelar 
voos por questões de segurança operacional, valor 
inegociável na empresa”, destacou a companhia na 
nota. 

Agências do Trabalhador estão com 11,4 mil 
vagas disponíveis no Paraná

 A semana come-
ça com 11.473 vagas de 
emprego disponíveis atra-
vés das 216 Agências do 
Trabalhador do Governo 
do Paraná. As ofertas se 
mantêm em alta desde o 
começo do ano e com um 
avanço de quase 300% 
em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
com 2.884 vagas.
 Segundo o Mi-
nistério do Trabalho e 
Previdência, o Paraná é 
o estado do Brasil que 
mais empregou em 2021 
através do sistema de 
intermediação.
 “ N ó s  t e m o s 
Agências do Trabalhador 
em 216 municípios e mais 
os postos avançados que 
cobrem todo o Estado. 
Além disso, nos dedica-
mos muito a qualificação 
do nosso pessoal para 
captar vagas e orientar 

os trabalhado-
res. Na outra 
ponta temos 
cursos de ca-
pacitação pro-
fissional para 
os trabalhado-
res atenderem 
aos requisitos 
das empresas 
que oferecem 
as vagas”, ex-
plica o secre-
tário de Justi-
ça, Família e 
Trabalho, Ney 
Leprevost.
 N a s 
agências de 
Curitiba e Re-
gião Metropolitana estão 
disponíveis nesta segun-
da-feira 1.851 oportuni-
dades de emprego com 
carteira assinada, sendo 
que a maior oferta é para 
operador de telemarke-
ting (285 vagas) e auxiliar 

de linha de produção (73). 
A Agência de Curitiba ofe-
rece 80 vagas para início 
imediato: operador de 
cobrança, mecânico de 
automóvel, analista de re-
cursos humanos, diretor 
de vendas e engenheiro 
civil.

 As agências do 
Interior têm o maior núme-
ro de vagas disponíveis. 
A regional de Toledo man-
tém a liderança. Nessa 
semana são 1.995, sendo 
609 para auxiliar de linha 
de produção e 69 para 
pedreiro. Outro destaque 

continua sen-
do a regional 
de Cascavel, 
c o m  1 . 2 8 5 
vagas, sendo 
327 para au-
xiliar de linha 
de produção e 
80 para açou-
gueiro. 
 Em Cia-
n o r t e ,  s ã o 
6 5 2  v a g a s , 
com des ta -
que para au-
xiliar de linha 
de produção 
(125). Na Re-
gional de Foz 
do Iguaçu são 

527 postos disponíveis, 
com 171 para auxiliar de 
linha de produção. Há, 
ainda, oferta de safrista 
para Pato Branco (35), 
Pitanga (30), União da 
Vitória (15) e Londrina 
(90).

ATENDIMENTOS
 Os interessados 
em alguma das vagas 
ofertadas devem buscar 
orientações entrando em 
contato com a Agência 
do Trabalhador de seu 
município. Na capital pa-
ranaense, a Agência do 
Trabalhador de Curitiba 
está atendendo o público 
de forma presencial das 
8h às 17h e respeitando 
todas as orientações das 
autoridades sanitárias.
 Para evitar aglo-
meração, a sugestão é 
para que o atendimento 
seja feito com horário 
marcado. Os interes -
sados devem fazer  o 
agendamento pelo site 
da Secretaria através 
do link http://www.jus-
tica.pr.gov.br/Pagina/
Sistema-de-Agenda-
mento-do-Trabalhador-
-Procura-de-Emprego. Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fonte: www.bonde.com.br
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