
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.

 A Prefeitura de 
Londrina, por meio da 
SMRH (Secretaria Munici-
pal de Recursos Humanos), 
convocou , na segunda-
-feira (7), mais de 170 can-
didatos aprovados no teste 
seletivo no 106/2021.
 A medida contem-
pla duas profissionais para 
a função de professor de 
Educação Básica na Do-
cência de Educação Físi-
ca e 169 professores de 
Educação Básica. Entre 
a próxima segunda (14) e 
terça-feira (15), os apro-
vados deverão se dirigir 
ao auditório da Prefeitura 
de Londrina (Av. Duque 
de Caxias, 635 – 2º andar) 
para a apresentação de 
seus documentos, na data 
e horário indicados no edital 
de convocação para cada 
candidato.
 Em ambos os dias, 
a SMRH dividiu os profis-
sionais em três grupos, que 
serão recebidos em dife-

rentes horários, às 8h, 10h 
ou 12h. A lista com todos os 
documentos necessários 
pode ser acessada neste 
link.
 Com previsão de 
início no dia 2 de março, 
após o feriado de Carnaval, 
os contratos dos candida-
tos aprovados terão a dura-
ção de 12 meses, podendo 
ser prorrogados uma única 
vez, por igual período. Ten-
do publicado seu edital de 
abertura em 16 de agosto 
de 2021, o teste seletivo no 
106/2021 realizou suas pri-
meiras convocações em 1º 
de outubro. Até o momento, 
foram contratados e estão 
exercendo suas funções 
384 docentes de Educação 
Básica e 23 professores 
de Educação Básica na 
Docência de Educação 
Física.
 A secretária mu-
nicipal de Recursos Hu-
manos, Julliana Bellusci, 
frisou que a SMRH tem 

trabalhado para manter a 
rede municipal de ensino 
sempre provida, garan-
tindo tanto a quantidade 
quanto a qualidade dos 
profissionais contratados. 
“É importante destacar que 
os candidatos que parti-
ciparam do teste seletivo 

devem acompanhar os 
editais, que são sempre 
publicados no portal da 
Prefeitura, com todas as 
informações relativas ao 
processo”, reforçou.

 Conforme a secre-
tária municipal de Educa-
ção, Maria Tereza Paschoal 
de Moraes, os professores 
convocados vão substituir 
profissionais que estão em 

licença-maternidade ou 
se aposentaram. “Essas 
convocações completam 
as 600 contratações anun-
ciadas pelo prefeito no ano 
passado”, salientou.

Londrina convoca mais de 170 professores para atuar na 
Secretaria de Educação

Fonte: www.aen.pr.gov.br

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


