
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/02/22..................R$ 188,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/02/22..................R$ 93,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/02/22..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Segunda-feira com calor na maior 
parte do Paraná. Esquenta bastante 
no oeste, noroeste e no norte pionei-
ro. Condição para chuvas (inclusive 
fortes) é maior nos Campos Gerais, 
RMC e no litoral paranaense.
Mínima:  19°C em Curitiba
Máxima: 32°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Mais de 805 mil vacinas contra a Covid-19 devem chegar 
ao Estado nesta segunda

 O Paraná deve 
receber mais 805.820 va-
cinas contra a Covid-19 
nesta segunda-feira (14). 
A remessa está prevista 
para chegar em vários 
lotes. São 118.170 vaci-
nas da Pfizer e 332.750 
AstraZeneca, que devem 
chegar no período da 
manhã e 354.900 imu-
nizantes da Janssen, 
no período da noite. A 
definição do público está 
condicionada a divulga-
ção do Informe Técnico 
referente a esta pauta.

 Os imunizantes 
da Pfizer (118.170) de-
vem desembarcar  no 
Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em São 
José dos Pinhais,  na 
Região Metropoli tana 
de Curitiba, às 7h50, no 
voo LA 3157. Às 10h05 
chegam mais 332.750 
vacinas AstraZeneca, no 
voo AD 4193 e por último, 
às 21h35, no voo LA 3430 
e às 23h10, no voo LA 
4736, a carga será fina-
lizada com as 354.900 
Janssen destinadas ao 

Estado.
 “O Governo Fe-
deral nos contemplou 

com mais  de 805 mi l 
vacinas. É uma grande 
remessa que distribui-

remos já nos próximos 
dias. Gostaria de reite-
rar meu pedido a todos 
que estão com esque-
ma vacinal incompleto, 
que vão até um posto de 
vacinação”, enfatizou o 
secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.
 As doses serão 
encaminhadas para o 
Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar), 
onde passarão por confe-
rência e armazenamento 
até que sejam descen-
tra l izadas para as 22 

Regionais de Saúde.
 Segundo os da-
dos do Vacinômetro na-
cional, o Paraná já apli-
cou 21.024.135 vacinas 
contra a Covid-19, sen-
do 9.446.694 primeiras 
doses (D1) e 8.750.877 
segundas doses (D2) 
ou doses únicas (DU). 
O Estado registra ainda 
a aplicação de 212.511 
doses adicionais (DA), 
2.803.880 doses de refor-
ço (DR) e 280.990 crian-
ças de 5 a 11 já receberam 
a primeira dose da vacina.

Fonte:www.aen.pr.gov.br

Plano nacional de segurança pública é destaque em 
reunião de secretários da área

 A apresentação do 
Novo Plano Nacional de 
Segurança Pública (PNSP) 
foi um dos destaques de 
reuniões realizadas na 
útima semana, em Brasília, 
com a presença do secre-
tário da Segurança Pública 
do Paraná, Romulo Mari-
nho Soares. Os encontros 
também trataram do apoio 
à Campanha da Política de 
Pessoas Desaparecidas e 
da agenda para o ano de 
2022 e 2023.
 A reunião foi ar-
ticulada pelo secretário 
nacional da Segurança 
Pública, Carlos Paim, e 
o Colégio Nacional dos 
Secretários de Segurança 

Pública (Consesp).
 “O evento per-
mitiu que secretários da 
segurança de todo o Brasil 
pudessem tratar com a 
Secretaria Nacional pau-
tas importantes", explicou 
Marinho.
 No segundo dia 
de reunião foram feitas 
apresentações dos gru-
pos de trabalho sobre o 
financiamento do Fundo 
Nacional de Segurança 
Pública. O grupo é coor-
denado pelo secretário do 
Paraná.
 Além disso, a co-
mitiva foi recepcionada 
pelo Ministro da Justiça 
e Segurança Pública, An-

derson Torres, para deba-
ter assuntos prioritários da 
segurança pública.
 “Deixamos mar-
cada uma próxima reunião 
para que cada secretário 
possa apresentar suges-
tões e propor alternativas 
viáveis que vão gerar or-
çamentos e recursos que 
poderão ser destinados 
aos estados”, complemen-
tou Marinho.

Fonte:www.aen.pr.gov.br

         Agências do Trabalhador têm 11.660 vagas 
disponíveis, o maior número do ano

 A rede de 216 
Agências do Trabalhador 
do Paraná e os postos 
avançados tem dispo-
níveis 11.660 vagas de 
empregos com carteira 
assinada nesta semana. 
É o maior número de va-
gas disponíveis até agora 
em 2022. As unidades de 
Curitiba e Região Metro-
politana estão oferecendo 
1.831 oportunidades.
 Para o secretário 
de Justiça, Família e Tra-
balho, Ney Lepevost, o 
crescimento do número de 
ofertas de emprego reflete 
a recuperação da econo-
mia paranaense. “Nossas 
Agências do Trabalhador 
realizam busca ativa pe-
las vagas, estabelecendo 
parceria com as empre-
sas que têm empregos 
disponíveis. Além disso, a 
capacitação dos trabalha-

dores do Estado são uma 
constante, com a oferta de 
cursos gratuitos”, explica 
Leprevost.

MASTER
 O serviço “Master 
Job Paraná”, para pro-
fissionais de nível supe-
rior, técnico ou tecnólogo, 
disponível na Agência do 
Trabalhador de Curitiba, 
tem como destaque 21 va-
gas para designer gráfico 
(curso superior completo); 
10 de secretária bilíngue 
com francês fluente (su-
perior completo); seis para 
analista contábil (superior 
completo) e três para auxi-
liar de recursos humanos 
(superior incompleto ou 
completo).
 Em Curitiba e Re-
gião Metropolitana, são 
250 empregos para opera-
dor de telemarketing. Para 
contratação imediata, 20 

vagas para designer de 
interiores e ainda de au-
xiliar de cozinha, armador 
de ferros, analista de rede 
e contador.

REGIONAIS
 A indústria lidera a 
procura por trabalhadores: 
são 2.499 vagas para auxi-
liar de linha de produção. 
A região de Toledo segue 
na liderança no número de 
ofertas, com 2.049, destas: 
599 para auxiliar de linha 
produção e 200 empre-
gos para trabalhadores da 
cultura da maçã. A região 
de Cascavel também se 
destaca, com 1.212 vagas, 
sendo 282 delas para auxi-
liar de Linha de Produção.

ATENDIMENTOS
 Os interessados 
em alguma das vagas 
ofertadas devem buscar 
orientações entrando em 
contato com a Agência do 

Trabalhador de seu muni-
cípio. Na capital, 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 atendimen-
to seja feito com horário 
marcado. Os interessados 
devem fazer o agenda-

mento pelo site da Secre-
taria através do link https://
www.justica.pr.gov.br/Pa-
gina/Sistema-de-Agen-
damento-do-Trabalhador-
-Procura-de-Emprego

Fonte:www.aen.pr.gov.br


