
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/04/22..................R$ 170,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/04/22..................R$ 78,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/04/22..................R$ 92,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Nesta segunda-feira há um au-
mento expressivo da instabilidade 
no Paraná. Nestas condições o risco 
de tempestades é elevado (principal-
mente no interior).

Mínima:  17°C em Curitiba
Máxima: 26°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Agências do Trabalhador do 
Paraná têm 9.530 vagas de 

emprego disponíveis
 A semana come-
ça com 9.530 vagas de 
emprego nas 216 Agên-
cias do Trabalhador do 
Paraná. As principais são 
auxiliar de linha de produ-
ção, auxiliar de limpeza, 
agropecuária e costurei-
ro.
 Nas agências de 
Curitiba e Região Metro-
politana são 1.804 opor-
tunidades com carteira 
assinada. Em Curitiba e 
RMC, a maior parte das 
oportunidades é para 
operador de telemarke-
ting, com 278 vagas. O 
comércio oferece 55 va-
gas para auxiliar de es-
toque e 44 de vendedor 
porta a porta.

 Algumas vagas 
da Capital são para ad-
missão imediata: vende-
dor, supervisor de ven-
das, técnico de apoio ao 
usuário de informática, 
contador e técnico mecâ-
nico em ar condicionado.
 A Regional de To-
ledo é a que mais oferece 
vagas no Interior (1.561), 
sendo 428 para auxiliar 
de l inha de produção, 
150 para abatedor de 
aves e 110 para servente 
de obras. A Regional de 
Cascavel tem 233 vagas 
para auxiliar de linha de 
produção, 80 para açou-
gueiro e 56 para servente 
de obras. Na cidade, são 
996 no total.

 A indústria vem 
liderando a geração de 
empregos em todo o Es-
tado. Estão disponíveis 
mais de 100 vagas de 
auxiliar na linha de produ-
ção em Cianorte, Londri-
na, Maringá, Paranavaí, 
Pato Branco e Umuara-
ma. Algumas vagas são 
bem específicas, como 
as 40 disponíveis para 
salsicheiro (fabricação 
de linguiças e salsichas) 
em Cianorte e dez para 
trabalhador da cultura da 
maçã em Guarapuava.
 “As equipes das 
Agências do Trabalhador 
têm fei to um trabalho 
excelente, interagindo 
com as empresas para 

que elas ofereçam as 
vagas no sistema”, diz 
o secretár io da Just i-
ça, Família e Trabalho, 
Rogério Carboni.  “Ao 
mesmo tempo, oferece-
mos oportunidades de 
cursos por intermédio 
do programa Carretas 
do Conhecimento para 
que os trabalhadores se 
qualifiquem e consigam 
oportunidades melho-
res”.

MASTER
 O setor Master 
Job Paraná, que ofere-

ce oportunidades para 
trabalhadores com for-
mação superior, técnica 
ou tecnóloga e estágios 
para estudantes de cur-
so superior, tem vagas 
abertas para supervisor 
de cobrança, anal ista 
de RH, gerente de loja 
shopping, assistente co-
mercial, técnico em ar 
condicionado automoti-
vo, técnico em segurança 
do trabalho, auxiliar de 
departamento pessoal, 
mecânico em manuten-
ção industrial, professora 

regente, além de estágio 
em administração.

ATENDIMENTOS
 Os interessados 
em alguma das vagas 
ofertadas devem buscar 
orientação entrando em 
contato com a Agência 
do Trabalhador do muni-
cípio. Para evitar aglome-
ração, a sugestão é para 
que o atendimento seja 
feito com horário mar-
cado. O agendamento 
pode ser feito pelo site 
da Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Enem 2021: 22 estudantes tiraram nota 
máxima na redação

 Em todo o país, 22 
estudantes tiraram a nota 
máxima, ou seja, nota 1 
mil, na redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2021, de acordo 
com o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep). As correções 
detalhadas dos textos 
estão disponíveis desde 
ontem (10), na Página do 
Participante. 
 O número de re-
dações nota 1 mil foi infe-
rior ao da edição de 2020, 
quando 28 estudantes 
tiraram a nota máxima. A 
correção da redação do 
Enem é divulgada apenas 
para fins pedagógicos, 
para que os estudantes 
saibam qual a pontua-
ção alcançada em cada 
uma das competências 
avaliadas. Não é possível 
interpor recurso. 
 O tema da apli-
cação regular do Enem 
2021 foi Invisibilidade e 
registro civil: garantia de 

acesso à cidada-
nia no Brasil.  Já 
na reaplicação 
do exame, a re-
dação foi sobre 
Reconhecimento 
da contribuição 
das mulheres nas 
ciências da saú-
de no Brasil. 
 Os tex-
tos foram corri-
gidos de acordo 
com os seguin-
tes critérios: de-
monstrar domí-
nio da modalida-
de escrita formal 
da l íngua por-
tuguesa; compreender 
a proposta de redação 
e aplicar conceitos das 
várias áreas de conheci-
mento para desenvolver 
o tema, dentro dos limites 
estruturais do texto dis-
sertativo-argumentativo 

em prosa; selecionar, re-
lacionar, organizar e inter-
pretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos 
em defesa de um ponto de 
vista; demonstrar conhe-
cimento dos mecanismos 
linguísticos necessários 
para a construção da ar-

gumentação; e elaborar 
proposta de intervenção 
para o problema aborda-
do, respeitando os direitos 
humanos.
 A prova de reda-
ção é a única discursiva do 
exame. Cada texto passa 
por pelo menos dois cor-

retores. O exame 
possui cinco cri-
térios que zeram 
a nota: fuga ao 
tema, extensão 
total de até sete 
l inhas,  t recho 
deliberadamente 
desconectado do 
tema proposto, 
não obediência à 
estrutura disser-
tativo-argumen-
tativa e desres-
peito à seriedade 
do exame.

Notas dos 
treineiros

 N e s t e 
domingo, também foram 
divulgadas, na Página 
do Participante, as notas 
dos estudantes treineiros, 
aqueles que ainda não 
concluíram o ensino médio 
e fizeram o exame apenas 
para testar os próprios co-

nhecimentos. 
Os treineiros não podem 
utilizar os resultados in-
dividuais do Enem para 
o acesso à educação 
superior e a programas 
governamentais de finan-
ciamento ou apoio ao es-
tudante de nível superior, 
conforme descrito no edital 
do exame.

Enem 2021 
 O Enem 2021 foi 
aplicado nos dias 21 e 28 de 
novembro e a reaplicação 
ocorreu nos dias 9 e 16 de 
janeiro de 2022. O exame 
seleciona estudantes para 
vagas do ensino superior 
público, pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
para bolsas em instituições 
privadas, pelo Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni), e serve de pa-
râmetro para o Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies). Os resultados tam-
bém podem ser usados para 
ingressar em instituições de 
ensino portuguesas que têm 
convênio com o Inep. 

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
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