
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/03/22..................R$ 202,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/03/22..................R$ 97,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/03/22..................R$ 100,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Tempo abafado na maior parte 
do Paraná nesta quarta-feira, com 
chuvas ocorrendo principalmente 
durante a tarde e noite. No interior 
do Paraná, o risco de algum temporal 
localizado é maior. 
Mínima:  20°C em Curitiba
Máxima: 32°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Em evento no Palácio Iguaçu, 
governador lança portal Ame-se, 

dedicado às mulheres

 O  g o v e r n a d o r 
Carlos Massa Ratinho Ju-
nior lançou oficialmente 
na terça-feira (8), durante 
evento no Palácio Iguaçu 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 
o Portal Ame-se (www.
amese.pr.gov.br), que re-
úne informações sobre os 
programas e políticas do 
Governo do Estado volta-
das às mulheres.
 A plataforma, que 
está no ar desde o início 
do ano, foi criada para ser 
um suporte de informações 
para orientar o público fe-
minino de forma mais sim-
ples e descomplicada. “O 
Ame-se disponibiliza todas 
as informações relaciona-
das à pauta mulher, de seg-
mentos como a segurança, 

saúde, as políticas para a 
mulher, onde ir, o que fazer 
e todas as ações efetivas 
do governo estão reuni-
das no portal”, explicou 
a primeira-dama Luciana 
Saito Massa, presidente 
do Conselho de Ação So-
lidária do Paraná.
 No site, é possível 
encontrar atalhos para 
serviços voltados à saúde, 
segurança, assistência 
social, inclusão, cidada-
nia e empreendedorismo. 
Nele, as mulheres também 
encontram informações 
sobre cursos técnicos e 
graduação, cursos livres, 
palestras e workshops, 
projetos desenvolvidos 
por universidades e um 
calendário de eventos. 
Notícias de interesse da 

categoria também são pos-
tadas com frequência.
 A iniciativa está 
alinhada com a Agenda 
2030 da ONU e seus Obje-
tivos de Desenvolvimento 
Sustentável e foi elabo-
rada pelo Departamento 
de Garantias do Direito 
da Mulher, da Secretaria 
da Justiça, Família e Tra-
balho, em parceria com a 
Superintendência de Ação 
Solidária e gerenciamento 
de conteúdo da E-Paraná 
Comunicação e da Secre-
taria de Estado da Comu-
nicação Social e Cultura.

CONTEÚDO
 Entre os conteú-
dos disponíveis, também 
estão as leis aprovadas em 
benefícios das mulheres 
no Estado e estatísticas 

sobre mercado de trabalho, 
desenvolvimento sustentá-
vel, proporção de mulheres 
em posições gerenciais 
entre outros assuntos. O 
portal conta ainda com no-
tícias e um videocast com 
entrevistas com mulheres 
sobre diferentes temas.
 “Esta novidade 
vem trazer informações, 
serviços, aprimoramento 
e oportunidades de forma-
ção, tudo voltado para as 
mulheres. É uma maneira 
de reunir as paranaenses 
para que elas saibam onde 
acontecem de cursos de 
formação, eventos, vagas 
de emprego, quais são 
as leis e seus direitos”, 
destacou a chefe do De-
partamento de Garantias 
do Direito da Mulher da 
Secretaria de Justiça, Fa-
mília e Trabalho, Mara 
Sperandio.

Fonte: 
Agência Estadual de Notícias

Produção industrial recua 
2,4% em janeiro

 A produção in-
dustrial recuou 2,4% em 
janeiro de 2022 frente ao 
mês anterior, eliminan-
do, assim, grande parte 
da expansão de 2,9% de 
dezembro de 2021. Com 
o resultado, a indústria 
está 3,5% abaixo do pata-
mar de antes do início da 
pandemia de covid-19, em 

fevereiro de 2020, e 19,8% 
abaixo do nível recorde 
alcançado em maio de 
2011. Em relação janeiro 
de 2021, a queda foi de 
7,2%.
 Os dados são da 
Pesquisa Industrial Men-
sal, divulgada hoje (9), 
no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE).
 “Verificamos que 
o mês de janeiro está bem 
caracterizado pela perda 
de dinamismo e de perfil 
disseminado de queda, 
uma vez que todas as 
grandes categorias eco-
nômicas mostram recuo 
na produção, tanto na 
comparação com o mês 

anterior quanto na com-
paração com janeiro de 
2021”, disse, em nota, 
o gerente da pesquisa, 
André Macedo.
 Segundo  e le , 
a expansão verificada 
em dezembro de 2021 
pode ter relação com a 
antecipação da produção, 
porque janeiro é um mês 
marcado por férias coleti-
vas.
 Observou que o 
comportamento negativo 
do setor industrial regis-
trado em janeiro é algo 
que já vem sendo obser-
vado há mais tempo, com 
o ano de 2021 tendo regis-
trado oito taxas negativas.
 “Até no indicador 
acumulado dos últimos 12 
meses, no qual a indústria 
permanece em cresci-
mento, com expansão de 
3,1%, os avanços perdem 
cada vez mais a intensida-
de. Em agosto de 2021, 
a taxa chegou a 7,2%. 
Em setembro, foi para 
6,5%, 5,7% em outubro, 
5% em novembro e 3,9% 
em dezembro.”, afirmou 

Macedo.
Maioria das atividades 

em queda
 Na comparação 
com dezembro de 2021, 
20 das 26 atividades in-
dustriais pesquisadas ti-
veram queda na produção. 
Frente a janeiro de 2021, 
18 registraram recuo.
 “A indústria vem 
sendo afetada pela de-
sarticulação das cadeias 
produtivas por conta da 
pandemia, tendo no en-
carecimento dos custos de 
produção e na dificuldade 
para obtenção de insumos 
e matéria-prima para a 
produção do bem final, 
características importan-
tes desse processo. Além 
disso, os juros e a inflação 
em elevação, juntamente 
com um número ainda 
elevado de trabalhadores 
fora do mercado de traba-
lho, ajudam a explicar o 
comportamento negativo 
da indústria.”, avaliou Ma-
cedo.
 Segundo o IBGE, 
entre as atividades, as 
influências negativas mais 

importantes na passa-
gem de dezembro de 2021 
para janeiro de 2022 foram 
registradas por veículos 
automotores, reboques 
e carrocerias (-17,4%) 
e indústrias extrativas 
(-5,2%), após acumula-
rem expansão de 18,2% 
e de 6% nos dois últimos 
meses de 2021, respecti-
vamente. Frente a janeiro 
de 2021, essas atividades 
foram as que mais impac-
taram negativamente o 
índice geral, com queda 
de 23,5% na primeira e de 
6,7% na segunda.
 “O segmento de 
veículos automotores é 
um exemplo importante de 
desarticulação da cadeia 
produtiva, já que tem difi-
culdades na obtenção de 
insumos importantes para 
a produção do bem final. Já 
o setor extrativo, em janeiro 
de 2022 teve a extração do 
minério de ferro bastante 
afetada pelas chuvas em 
Minas Gerais”, disse o ge-
rente da pesquisa.

Fonte: 
Agência Brasil de Notícias

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO. 

 JULIO CESAR TEIXEIRA, torna público 
que recebeu do Instituto Água Terra- IAT a Licen-
ça Ambiental de Operação para a atividade de 
avicultura de corte, instalada na Estrada da Prata, 
Km-12, Sitio Prata, no município de Bela Vista do 
Paraiso-PR. 

 SUMULA DE REQUERIMENTO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA 

 JULIO CESAR TEIXEIRA, torna público 
que irá requerer ao Instituo Água e Terra - IAT a 
Renovação de Licença Ambiental Simplificada, 
para a atividade de avicultura de corte, instalada na 
Estrada da Prata, Km-12, Sitio Prata, no município 
de Bela Vista do Paraiso-PR.
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