
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
16/03/22..................R$ 198,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
16/03/22..................R$ 97,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
16/03/22..................R$ 100,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Circulação dos ventos em diferentes 
níveis da atmosfera favorecem a formação 
de áreas de instabilidade em vários seto-
res do Paraná ao longo desta quarta-feira. 
No noroeste paranaense esquenta bas-
tante, com baixa condição para chuvas.
Mínima:  19°C em Curitiba
Máxima: 30°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Aplicativo Menor Preço ajuda consumidores a 
economizar na hora de abastecer o veículo
 Um aplicativo de-
senvolvido pela Celepar 
(Tecnologia da Informação 
e Comunicação do Para-
ná) e pela Secretaria da 
Fazenda permite encontrar 
os postos de combustíveis 
com valores mais em conta 
no Estado. Com o aumento 
significativo do preço dos 
combustíveis, o Menor 
Preço se destaca como 
um importante ferramenta 
na hora de abastecer – já 
são mais de 3 mil postos 
cadastrados em todo o 
Estado.
 A ferramenta mos-
tra na aba “combustíveis”, 
na primeira tela do celular 
ou do site, as seguintes 
opções: gasolina, gasolina 
aditivada, etanol, diesel 
ou GNV. O consumidor 
pode, através do filtro de 
pesquisa, verificar os pre-
ços praticados nos postos, 

com base nas notas fiscais 
emitidas. Nesse caso, o 
aplicativo também informa 
o endereço e a distância 
até o local, traçando a rota 
até o estabelecimento se-
lecionado.
 O Menor Preço 
permite ao usuário pesqui-
sar os preços de produtos 
em cerca de 100 mil esta-
belecimentos no Estado. 
As informações são atua-
lizadas em tempo real toda 
vez que um varejista emite 
uma nota fiscal. Toda se-
mana, mais de 10 milhões 
de preços são atualizados.
 Lançado em 2016 
pelo Governo do Paraná 
para ajudar o consumidor 
a pagar menos em suas 
compras no varejo, o Me-
nor Preço está disponível 
para Android e iOS.
 “A tecnologia pode 
ser uma grande aliada 

também do bolso da po-
pulação. Ao utilizar o apli-
cativo é possível encon-
trar locais com melhores 
preços para produtos, e 
assim economizar, inclusi-
ve em combustível”, disse 
o presidente da Celepar, 
Leandro Moura.
PESQUISA DE PREÇO

 O  consumido r 
pode verificar os preços 
em um raio de até 20 quilô-
metros, por meio do código 
de barras do item “lido” 
com o próprio celular, ou 
pelo nome do produto. 
Após selecionar o esta-
belecimento desejado, a 
ferramenta informa a dis-
tância e a data da venda. 
O aplicativo vai mostrar o 
endereço do estabeleci-
mento, a distância a ser 
percorrida para chegar 
até ele e também o preço 
praticado pelo posto.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

UEL oferta 679 vagas em cursos de graduação para 
transferência externa  A Pró-Reitoria de 

Graduação (Prograd) e a 
Coordenadoria de Pro-
cessos Seletivos (Cops) 
divulgaram a abertura das 
inscrições do Processo 
Seletivo de Transferência 
Externa 2022. São 679 
vagas disponíveis para 
32 cursos de graduação. 
As inscrições devem ser 
feitas até 25 de março 
exclusivamente no site 
da Cops. A taxa única é de 
R$ 154,00 e o pagamento 
pode ser efetivado até dia 
28.
 De acordo com 
o Edital Prograd/Cops Nº 
004/2022, podem concor-
rer às vagas os estudan-
tes que estejam frequen-
tando ou tenham trancado 
a matrícula na instituição 
de ensino superior de ori-
gem, em curso de gradu-
ação com denominação 
e habilitação análogas 
aos ofertados pela UEL. 
Outra exigência é que o 

estudante tenha conclu-
ído série ou semestres 
anteriores à pleiteada na 
Universidade, sem repro-
vação ou adaptação curri-
cular pendente.
 No dia 4 de abril, 
às 17 horas, será divulga-
do o Edital com a relação 
dos candidatos inscritos 
e aptos a participar do 
processo de seleção da 
Transferência Externa 
2022, no site da Cops.

PROCESSO DE 
SELEÇÃO

 Os candidatos de-
vem encaminhar à Cops, 
via Sedex, os documentos 
necessários para a sele-
ção, conforme o item 4 do 
Edital. A documentação 
deve ser enviada no perí-
odo de 4 a 27 de abril. 
 O processo sele-
tivo será constituído por 
análise da média aritméti-
ca geral do histórico esco-
lar do candidato ou prova 
escrita e/ou prática. Nos 

casos em que o número 
de candidatos inscritos por 
série for maior do que duas 
vezes o número de vagas 
disponíveis e superior a 10 
candidatos, o Colegiado 
de Curso de Graduação 
poderá optar pela prova, 
ficando dispensada a aná-
lise do histórico escolar.
 Dia 18 de maio, 
às 17 horas, serão divul-
gados no site da Cops os 
editais dos candidatos 
que passarão por análise 
da média aritmética geral 
do histórico escolar e dos 
candidatos que deverão 
fazer a prova escrita e/ou 
prática.
 O resultado provi-
sório da análise do históri-
co escolar e ou da prova 
escrita ou prática será di-
vulgado dia 22 de junho. 
A classificação final será 
divulgada no dia 8 de julho, 
às 17 horas, no site da 
Cops. 

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Capes abre 
inscrições para 

programa de 
pós-doutorado

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) inicia hoje (16) 
as inscrições de propostas para o programa de pós-
-doutorado estratégico. Por meio do Programa de 
Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG), serão 
concedidas 1,4 mil bolsas para até 709 projetos. O 
investimento previsto é de R$ 173,5 milhões. 
 De acordo com as regras do Edital nº 16/2022, 
publicado segunda-feira (14), o prazo para a apresen-
tação de projetos termina em 2 de maio, às 12h. Após 
as fases de análise técnica e de recursos, o resultado 
final deve ser divulgado no Diário Oficial da União a 

partir de 31 de agosto. O início da implementação dos 
projetos está previsto para setembro. 
 De acordo com a Capes, a iniciativa tem como 

público alvo 2,4 mil acadêmicos. Segundo a presidente 
do órgão, Cláudia Queda de Toledo, o programa visa 
a aumentar a eficácia na formação de mestres e dou-
tores.
 “Com esse novo programa voltado ao pós-
-doutorado, a Capes pretende ampliar o conhecimen-
to, a produção científica e a adoção de tecnologias 
para que os cursos se consolidem e contribuam para 
o desenvolvimento local, regional e nacional”, afirmou. 
 Ligada ao Ministério da Educação, a Capes é 
responsável pela expansão da pesquisa de mestrado 
e doutorado em todo o país. 

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


