
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/04/22..................R$ 170,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/04/22..................R$ 77,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/04/22..................R$ 92,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Próximo a São Paulo e no leste pa-
ranaense, ainda são previstas chuvas 
isoladas (de fraca intensidade na maior 
parte do dia). A partir do anoitecer, es-
pera-se redução mais significativa das 
temperaturas nos diversos setores.
Mínima:  13°C em Curitiba
Máxima: 26°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Paraná é escolhido pela ONU para desenvolver projeto 
piloto no combate ao tráfico de pessoas

 A  Agênc ia  da 
ONU para as Migrações 
(OIM) convidou o Paraná 
para participar de projeto 
piloto de capacitação de 
programas de combate 
ao tráfico de pessoas e 
trabalho escravo.
 O projeto "Fortale-
cendo as capacidades do 
Sistema de Justiça" será 
financiado pela OIM com a 
primeira etapa nos dias 16 
e 17 de maio. O primeiro dia 
será voltado ao treinamento 
baseado no fluxo de de-
núncia e encaminhamento 
da Secretaria estadual da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf) para as redes de as-
sistência social, Centro de 
Referência em Assistência 
Social (Cras), Centro de Re-

ferência Especializado em 
Assistência Social (Creas), 
e conselhos tutelares. O se-
gundo dia será voltado para 
o treinamento de órgãos 
do Judiciário, Ministérios 
Públicos e das Polícias.
 “O Paraná é refe-
rência mundial no combate 
dessas práticas cruéis e 
desumanizadoras. Somos o 
principal consultor do Minis-
tério da Justiça nesse tema 
e fomos indicados para esse 
projeto da ONU dado ao 
reconhecimento do nosso 
trabalho“, disse o secretário 
estadual da Justiça, Família 
e Trabalho, Rogério Carbo-
ni.
 “Esse é o compro-
misso do governo Carlos 
Massa Ratinho Júnior, pau-

tado pela competência, agi-
lidade e programas capila-
rizados nos 399 municípios 
do Paraná”, acrescentou 
Carboni.
CANAL DE DENÚNCIAS
 A chefe do Núcleo 
de Enfrentamento ao Trá-
fico de Pessoas da Sejuf, 
Sílvia Xavier, disse que o 
Paraná é o único Estado 
com canais de denúncia 
específicos para o tráfico de 
pessoas. "Temos um canal 
de denúncias que podem 
ser feitas através de um 
aplicativo desenvolvido por 
uma empresa paranaense".
 Nesse aplicativo, 
explica Silvia Xavier, os 
motoristas podem acionar a 
Sejuf, sempre que suspeita-
rem de tráfico de pessoas e 
exploração sexual. "O apli-
cativo tem geolocalização 
e notificação imediata da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). É esse tipo de fluxo 
que a ONU quer levar para 
o resto do mundo".

Fonte: www.aen.pr.gov.br

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 
615.144,36 (seiscentos e quinze mil, cento e quarenta e quatro reais 
e trinta e seis centavos).

 Primeiro de Maio, 13 de abril de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita
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