
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/02/22..................R$ 185,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/02/22..................R$ 92,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/02/22..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Em relação às temperaturas, espe-
ra-se uma elevação mais significativa 
na faixa oeste e norte, com bastante 
sol nestas áreas durante o dia. 

Mínima:  15°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina

Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Com avanço de 9%, indústria 
paranaense foi a terceira que 

mais cresceu em 2021

 A indústria para-
naense fechou 2021 com 
avanço de 9% com relação 
o ano anterior, o terceiro 
maior crescimento do País 
no ano passado. O Estado 
ficou atrás apenas de Santa 
Catarina (10,3%) e Minas 
Gerais (9,8), de acordo com 
a Pesquisa Industrial Men-
sal (PIM), divulgada nesta 
quarta-feira (9) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A média 
do País no ano passado 
foi de 3,9%, cinco pontos 
percentuais abaixo.
 Segundo o IBGE, o 
Paraná teve uma das maio-
res influências no resultado 
anual nacional. O boom foi 
puxado pelo setor de máqui-
nas e equipamentos, com 
aumento na produção de 
máquina para colheita e nos 
tratores agrícolas, e tam-
bém no setor de veículos, 
com aumento na produção 
de caminhão trator para 
reboques e caminhões e 
automóveis.
 Em dezembro, 
apenas o Amazonas (14%) 
e Goiás (8,8%) ficaram à 
frente do Paraná, e a média 
nacional de crescimento 
com relação a novembro 
foi de 2,9%. Dos 15 locais 
avaliadas pelo IBGE, nove 
apresentaram resultados 
positivos no acumulado do 

ano e 10 avançaram em 
dezembro.
 O Estado tam-
bém foi uma das poucas 
localidades que expandiu 
a produção industrial em 
dezembro de 2021 com 
relação ao mesmo mês de 
2020, momento ainda an-
terior à vacinação contra a 
Covid-19, com aumento de 
2,2%. Neste recorte, ape-
nas cinco estados tiveram 
saldo positivo: Mato Grosso 
(23,1%), Goiás (8,3%), Rio 
de Janeiro (6,5%) e Amazo-
nas (2,3%). No País, a baixa 
no período foi de 5%.
 "Tivemos um ano 
desafiador em 2021 e a 
indústria continuou dando 
respostas positivas na eco-
nomia do Estado. Houve 
um esforço coletivo mui-
to grande para manter os 
investimentos, aumentar 
as contratações, diversi-
ficar a tecnologia. Somos 
líderes globais em alguns 
segmentos como a indús-
tria de alimentos, automó-
veis, madeira e máquinas e 
equipamentos", afirmou o 
governador.

SETORES
 A indústria parana-
ense foi puxada, no ano pas-
sado, pela produção de má-
quinas e equipamentos, que 
avançou 49,6% ante 2020. 
A indústria automobilística 

também se destacou, con-
solidando a retomada após 
o impacto da pandemia de 
Covid-19. O crescimento 
na fabricação de veículos 
automotores, reboques e 
carrocerias subiu 30,4%.
 Também avança-
ram as indústrias de fabrica-
ção de produtos de madeira 
(24,2%); de produtos de 
metal, exceto máquinas 
e equipamentos (17,4%); 
produtos de minerais não 
metálicos (12,9%); outros 
produtos químicos (8,5%); 
bebidas (5,4%); máquinas, 
aparelhos e materiais elé-
tricos (3,8%); e produtos 
de borracha e de material 
plástico (2,4%).
 As únicas quedas 
foram na fabricação de 
coque, de produtos de-
rivados do petróleo e de 
biocombustíveis (-0,1%); 
móveis (-0,8%); celulose, 
papel e produtos de papel 
(-1,6%); e produtos ali-
mentícios (-6%).
 C o m  r e l a ç ã o 
a dezembro de 2020, se 
destacaram a produção de 
veículos automotores, rebo-
ques e carrocerias (30,2%); 
máquinas e equipamentos 
(9,2%); outros produtos 
químicos (7,2%); bebidas 
(6,4%); produtos de madeira 
(6,1%); e produtos alimentí-
cios (0,9%).

Fonte: www.aen.pr.gov.br

        Comércio do Paraná 
registra expansão de 1,8% em 

2021, aponta IBGE
 O comércio para-
naense cresceu 1,8% em 
2021 no Paraná na com-
paração com o ano exa-
tamente anterior (2020). 
A expansão é no volume 
de vendas do comércio 
ampliado, que engloba 
todos os setores, inclu-
sive construção civil e de 
veículos. Os dados con-
solidados do ano constam 
na Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC), divulga-
da pelo Institu-
to Brasileiro de 
Geografia e Es-
tatística (IBGE) 
nesta quarta-
-feira (9).
 N a 
passagem do 
mês analisado, 
de  novembro 
para dezembro, 
houve avanço 
de 0,4%, um dos dez in-
dicadores positivos do 
Brasil. Na comparação 
com o mesmo período 
de 2020 houve um recuo 
de 4,7%. No indicador 
do volume da receita do 
comércio, voltado a re-
tornos financeiros, houve 
crescimento de 17,1% 
em 2021 (acumulado do 
ano), 0,3% na passagem 
do mês e 10% na compa-
ração entre o dezembro 
de 2020 e o dezembro de 

2021.
 " O  c o m é r c i o 
acompanha o desenvol-
vimento da indústria do 
Paraná. Tivemos um co-
meço de ano difícil, mas 
com o avanço da vaci-
nação contra a Covid-19 
conseguimos recuperar 
a normalidade da circula-
ção no comércio e fecha-
mos o ano com resultado 
positivo na comparação 
com 2020, que foi o ano 

da chegada da pande-
mia", afirmou o governa-
dor Carlos Massa Ratinho 
Junior.
 "Neste ano, com 
a inflação mais estável e 
a retomada do consumo 
das famílias, o objetivo 
é crescer ainda mais. 
Há uma confiança no se-
tor privado em relação a 
2022", complementou o 
governador.

SETORES
 Os des taques 

setoriais no volume de 
vendas do ano passado 
foram a construção civil, 
com crescimento de 6,9% 
em 2021, e o comércio de 
veículos, motos, e partes 
e peças automobilísticas, 
com avanço de 5,2%. 
Outros setores que fe-
charam em alta foram 
tecidos, vestuário e cal-
çados (13,3%), artigos 
farmacêuticos, médicos, 
cosméticos e perfumaria 

(16%), artigos 
de uso pesso-
al e doméstico 
(17,3%) e livros, 
revistas e jor-
nais (4,6%).
DE OLHO EM 

2022
 Os  em -
presários para-
naenses estão 
confiantes para 

2022. O Índice de Con-
f iança do Empresário 
do Comércio do Para-
ná (ICEC), aferido pela 
Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) 
e pela Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Paraná (Fe-
comércio PR), mostra que 
a expectativa do começo 
desse ano foi maior do 
que o mesmo indicador 
do ano passado.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Decreto reformula o Programa Brasil Alfabetizado

 Com o objetivo de estabelecer novos ciclos 
de execução para garantir a universalização da al-
fabetização da população com 15 anos ou mais, em 
todo o território nacional, o presidente da República 

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Jair Bolsonaro editou Decreto 10.959, que reformula 
o Programa Brasil Alfabetizado (PBA).
 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma 
modalidade de ensino formal da educação básica, que 

ocorre dentro das redes educacionais. Já o Programa 
Brasil Alfabetizado foi concebido para suprir a lacuna 
de um contingente de cidadãos que apresenta dificul-
dades em acompanhar o regime regular de aulas da 
EJA.
 Criado para abarcar o público residual, que 
não era alcançado pelos sistemas de ensino da EJA, 
o PBA apostava, desde sua origem, na ação do volun-
tariado para fornecer cidadania a seu público-alvo.
 O desenho original do programa apresentava 
deficiências que resultaram na interrupção dos ciclos 
a partir de 2016. Para sanar essas deficiências, o 
decreto publicado hoje (9) trouxe algumas inovações 
no desenho do PBA.
 Dentre novidades trazidas para os novos 
ciclos, merece destaque a disponibilização, por parte 
do governo federal, de materiais de orientação e de 
formação, de materiais de apoio e de instrumentos de 
avaliação.
 O objetivo, segundo o Ministério da Educação, 
é conferir maior efetividade à atuação dos alfabetiza-
dores. Há, ainda, a previsão de que a pasta poderá 
oferecer assistência financeira a estados e municípios 
que aderirem ao programa.
 Para tanto, tais entes deverão apresentar 
um plano de alfabetização com um diagnóstico local, 
elaborado a partir da busca ativa, e a estratégia de mo-
nitoramento a ser desenvolvida pela autoridade local.

Histórico
 O Plano Nacional de Educação, aprovado 
pela Lei nº 13.005, de 2014, estabeleceu como uma de 
suas diretrizes a erradicação do analfabetismo. Para 
tanto, esse diploma dedicou duas metas ao tema: a 
Meta 5, afeta à alfabetização de crianças, e a Meta 9, 
voltada à alfabetização de jovens e adultos. A Meta 9 
contempla estratégias que envolvem tanto iniciativas 
de alfabetização formal quanto ações não formais.
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