
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
17/02/22..................R$ 187,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
17/02/22..................R$ 92,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
17/02/22..................R$ 87,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Na quinta-feira, o ar mais quente e 
úmido favorece a intensificação de 
nuvens de chuva a partir da tarde no 
Paraná. A sensação de calor pros-
segue em grande parte do Estado.

Mínima:  18°C em Curitiba
Máxima: 31°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Governo firma parceria com Associação Comercial do 
Paraná para preencher vagas qualificadas

 O  Gove rno  do 
Es tado ,  po r  me io  da 
Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho, e a 
Associação Comercial do 
Paraná (ACP) firmaram 
nesta terça-feira (15) par-
ceria para intermediação 
de vagas de empregos 
para profissionais com 
curso superior. O ser-
viço será prestado por 
meio do Master Job Pa-

raná – Central de Vagas 
Específicas, programa 
de oportunidades para 
quem tem curso superior 
ou técnico, como parte 
da política de emprega-
bil idade adotada pelo 
Governo do Estado.
 O Mater Job Pa-
raná foi lançado em 25 
de janeiro. As equipes da 
Agência do Trabalhador 
de Curi t iba procuram 

empresas que possam 
ter postos disponíveis e 
cadastram os profissio-
nais no “Banco de Currí-
culos”, para que os seus 
perfis sejam analisados 
por possíveis emprega-
dores.
 “Muitos recém-
-formados não sabem por 
onde começar a procura 
de um emprego, e, ao 
mesmo tempo, muitas 

empresas precisam de 
profissionais com for-
mação específica e têm 
dificuldades de encontrá-
-los no mercado. Nós es-
tamos oferecendo essa 
orientação aos profissio-
nais e também ajudamos 
a captar vagas disponí-
veis, tanto para empre-
go, como para estágio”, 
explica o secretário de 
Justiça, Família e Traba-
lho, Ney Leprevost.

PRODUÇÃO
 “A parceria será 
bem produtiva para as 
empresas e também para 
aqueles que procuram 
emprego”, afirmou o pre-
sidente da Associação 
Comercial do Paraná, 
Camilo Turmina. Esse 
serviço se junta aos já 
prestados pela Agên-
cia do Trabalhador de 

Curitiba para vagas na 
indústria, no comércio e 
no setor de serviços.
 Apesa r  da  re -
cente criação, o Master 
Job é considerado bem 
sucedido. “Já estamos 
com aproximadamente 
310 vagas e recebemos 
cerca de 400 currícu-
los”, disse Rafael Santos, 
gerente da Agência do 
Trabalhador de Curitiba.

LIDERANÇA
 As Agências do 
Trabalhador do Paraná 
se destacam no sistema 
Sine – o Estado ficou em 
primeiro lugar no Brasil 
na geração de postos de 
trabalho, com 110.011 
novos empregos. Du-
rante o governo Carlos 
Massa Ratinho Junior, o 
sistema de intermedia-
ção de mão de obra foi 

valorizado no Paraná, 
com a busca de vagas 
junto ao empresariado 
e qualificação dos tra-
balhadores para esses 
postos de trabalho.

CADASTRO
 Os profissionais 
interessados nas vagas 
de curso superior ou téc-
nico devem procurar o 
setor “Master Job Para-
ná – Central de Vagas 
Específicas”, na Agên-
cia do Trabalhador de 
Curitiba (Rua Pedro Ivo, 
503 – Centro), ou enviar 
currículo pelo WhatsApp 
41 3883-2211. Para o 
empregador ofertar va-
gas basta entrar em con-
tato pelo WhatsApp (41) 
3883-2211 ou ligar para 
(41) 3883-2216, 3883-
2221 ou 3883-2233.

 O aplicativo Me-
nor Preço, do programa 
Nota Paraná, da Secreta-
ria de Estado da Fazenda, 
tem atualização em tempo 
real das operações de 
compras nos estabeleci-
mentos do Estado. São 
mais de 4,5 milhões de 
notas fiscais lançadas dia-
riamente no sistema para 
que o consumidor possa 
pesquisar os menores 
preços de forma prática e 
imediata.
 Com o aplicativo, 
disponível para Android, 
iOS e também na web, o 
usuário pode verificar os 
preços em um raio de até 

20 quilômetros, por meio 
do código de barras do 
item, “lido” com o próprio 
celular, ou pelo nome do 
produto. Após selecionar 
o estabelecimento dese-
jado, a ferramenta informa 
a distância e ainda mostra 
mapa com o caminho mais 
curto. 

PROCON
 Uma das grandes 
incentivadoras e usuá-
ria do aplicativo é Clau-
dia Silvano, diretora do 
Procon-PR, vinculado à 
Secretaria de Justiça, Fa-
mília e Trabalho do Para-
ná. “Utilizo sempre para a 
verificação de preços, por 

ser uma ferramenta de fácil 
uso. Através do aplicativo, 
você tem a informação na 
palma da mão”, comentou. 
“O consumidor que pesqui-
sa consegue economizar, 
então é importante ter essa 
opção para ajudar nas 
compras do dia a dia e 
poupar dinheiro”.   
 Lançado em 2016, 
pelo Governo do Paraná 
para ajudar o consumidor 
a reduzir despesas nas 
compras no varejo, o Me-
nor Preço foi desenvolvido 
por meio de parceria entre 
a Secretaria de Estado da 
Fazenda e a Celepar. As 
informações são atualiza-
das em tempo real sempre 
que um estabelecimento 
faz uma venda e emite 
uma nota fiscal. É possível 
pesquisar qualquer tipo de 
produto nos 399 municí-
pios paranaenses.
PESQUISA DE PREÇO

 O Menor Preço do 
Nota Paraná é um progra-
ma que permite ao usuá-
rio pesquisar os menores 
valores de mais de 3,8 
milhões de produtos em 

cerca de 100 mil estabe-
lecimentos participantes, 
nos 399 municípios para-
naenses.  
 “O consumidor 
pode fazer um comparati-
vo. Por meio das configu-
rações do aplicativo é pos-
sível comparar os preços 
entre estabelecimentos e 
até o preço do combustível 
praticado por postos, o que 
hoje em dia é muito impor-
tante”, ressaltou a diretora 
do Procon-PR.   
 “Uma das vanta-
gens de utilizar o Menor 
Preço para consultas dos 
produtos é pela praticidade 

Aplicativo Menor Preço atualiza em tempo real o valor 
de 3,8 milhões de produtos

e facilidade na busca. Com 
informações atualizadas 
diariamente, a cada nota 
emitida as informações 
já irão constar na base de 
dados da Secretaria da 
Fazenda e assim estarão 
disponíveis no app. Por 
isso, é muito importante 
consultar e pedir a nota 
fiscal para manter esses 
dados atualizados”, desta-
cou Marta Gambini, coor-
denadora do Nota Paraná.

COMO UTILIZAR
 Basta baixar o 
aplicativo gratuitamente 
através das plataformas 
ou acessar o portal do 

Menor Preço. Depois, é só 
informar o produto, com a 
leitura do código de barras 
ou sua descrição (nome e 
marca) e o aplicativo utiliza 
a localização do consu-
midor para encontrar os 
menores preços na região. 
 Os usuários tam-
bém podem salvar uma 
lista e verificar onde cada 
produto de suas compras 
está mais barato. Com 
a lista salva, é possível 
procurar todos ao mesmo 
tempo. Já são mais de 
114 mil listas de compras 
cadastradas.

UEM inventa curativo adesivo com 
própolis para tratar lesões da pele

 Invenção patente-
ada pela Universidade Es-
tadual de Maringá (UEM) 
usa própolis para tratar 
lesões da pele, incluindo 
queimaduras. O curativo 
é adesivo, semelhante aos 
encontrados em mercados 
e farmácias, e reúne pro-
priedades bactericida, an-
tifúngica, anti-inflamatória. 
A carta-patente concedida 
pelo Instituto Nacional 
de Propriedade Indus-
trial (INPI) foi a primeira 
recebida neste ano pela 
universidade.
 Os pesquisado-
res trabalharam na sín-
tese de curativos adesi-
vos sensíveis à pressão, 
com extrato de própolis 
incorporado aos produtos. 
Estes adesivos contendo 
o extrato possuem ade-
rência intermediária aos 
curativos médicos comer-

ciais testados e reúnem e 
as propriedades do extrato 
de própolis.
 O adesivo sinte-
tizado não irrita a pele e 
pode ser utilizado como 
sistema protetor em apli-
cações transdérmicas, 
além de auxiliar na cica-
trização e recuperação 
de tecidos lesionados por 
fungos, bactérias e quei-
maduras.

PESQUISADORES
 A patente, no que 
se refere ao estágio de 
desenvolvimento tecnoló-
gico, está na fase embrio-
nária. Os inventores são 
os pesquisadores Marcos 

Hiroiuqui Kunita, Adley 
Forti Rubira, Edvani Curti 
Muniz, Marcos Rogério 
Guilherme, Manuel Ed-
gardo Gomez Winkler, 
Ernandes Taveira Tenório 
Neto e Stéphani Caroline 
Beneti.
 Informações adi-
cionais podem ser obtidas 
na página da patente con-
tida no Portfólio de Tecno-
logias da UEM.  Com esta 
concessão, a UEM conta 
com 51 patentes conce-
didas em sua história e 
aguarda, ainda, a análise 
de outros 81 pedidos que 
estão depositados junto ao 
INPI.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


