
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
15/07/22..................R$ 172,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
15/07/22..................R$ 75,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
15/07/22..................R$ 110,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Na sexta-feira, o tempo volta a ficar 
estável em grande parte do Paraná. 
As temperaturas apresentam rápida 
elevação e ficam com valores mais 
altos do que nos últimos dias.

Mínima:  13°C em Curitiba
Máxima: 27°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Brasil lançará sistema de 
monitoramento do Oceano Atlântico

 Assinado na ma-
nhã de quarta-feira (13), 
o acordo All-Atlantic De-
claration, que envolve os 
Estados Unidos, Canadá, 
União Europeia, África do 
Sul e Brasil na proteção 
e exploração econômica 
sustentável das águas 
do Oceano Atlântico, já 
começa a mostrar resul-
tados.
 A partir da inicia-
tiva, o Brasil lançará um 
sistema inovador de mo-
nitoramento das águas 
em uma ação conjun-
ta com a Administração 

Oceânica e Atmosférica 
Nacional dos Estados 
Unidos, (NOAA, na sigla 
em inglês), informou hoje 
o secretário de Pesquisa 
e Formação Científica do 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações 
(MCTI), Marcelo Mora-
les.
 “[A declaração] 
coloca todos juntos para 
trabalhar pela pesquisa 

e inovação de forma sus-
tentável, com exploração 
sustentável do Oceano 

Atlântico, para que ele 
seja mais resiliente. E 
também trabalhar para 

a mit igação da polui-
ção. Para isso, temos 
que trabalhar com a me-

lhor ciência disponível”, 
in formou Morales em 
entrevista ao programa 
A Voz do Brasil, que re-

cebeu o secretário por 
videoconferência a partir 
da embaixada brasileira 
em Washington, onde 
aconteceu a assinatura 
do acordo.
 O acordo visa, 
entre vários objetivos, 
reduzir a quantidade de 
plástico e detr i tos em 
águas internacionais, 
além de regular a minera-
ção oceânica e fixar me-
tas e objetivos para que 

as atividades econômi-
cas realizadas no Atlân-
tico sejam efetuadas de 
forma sustentável.
 “Algas, micror-
ganismos e elementos 
da biodiversidade marí-
tima podem representar 
ativos importantes para 
novas moléculas para o 
tratamento de doenças 
que ainda são incuráveis. 
Assim como falamos da 
Amazônia, onde temos 
u m a  b i o d i v e r s i d a d e 
imensa, também temos 
uma biodiversidade gi-
gantesca nos oceanos”, 
explicou.

Ação é fruto de parceria com 
órgão americano de 

monitoramento marítimo

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

         Inscrições para cursos de idiomas das 
universidades estaduais estão com prazos no fim

 As universidades estaduais do Paraná estão 
com inscrições abertas para diversos cursos de lín-
guas estrangeiras, com previsão de início das aulas 
em agosto. Os cursos são ofertados do nível básico 
ao avançado para a comunidade universitária e para 
público externo.
 A Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
oferece disciplinas de inglês, grego, espanhol, alemão, 
francês, italiano, mandarim, latim e português para 
estrangeiros. Os interessados devem ter 16 anos 
completos no ato da matrícula e as inscrições podem 
ser realizadas no período de 25 de julho a 5 de agosto.
 Estudantes que já possuem conhecimento em 
um dos idiomas podem realizar o teste de nivelamento, 
que está previsto para os dias 25, 26 e 27 de julho, na 
modalidade a distância. A divulgação do resultado do 

exame será no dia 29 de julho e a matrícula dos classi-
ficados, no período de 1 a 5 de agosto. Os valores dos 
módulos variam entre R$ 150,00 a R$ 390,00 semes-
trais.
 O Instituto de Línguas (ILG) da Universida-
de Estadual de Maringá (UEM) divulga vagas para 
os idiomas inglês e francês. Os interessados podem 
realizar a inscrição até o dia 14 de julho e o critério de 
preenchimento das vagas se dará por ordem de ins-
crição. As aulas são presenciais e iniciam no dia 5 de 
agosto, com exceção de uma turma de inglês, que terá 
as aulas ministradas de forma remota.
 São ofertadas turmas do curso de inglês para 
crianças de 7 a 13 anos, para jovens com 17 anos ou 
mais, para profissionais e para adultos com 40 anos ou 
mais. Já o curso de francês é direcionado para jovens 

de 15 anos ou mais.
 O Programa Multicultural de Línguas (Promul), 
da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Uni-
centro), está com as inscrições abertas até o dia 5 de 
agosto, para os cursos de alemão, espanhol, francês e 
inglês. As aulas iniciam no dia 15 de agosto e acontecem 
em Guarapuava.
 As inscrições para os cursos ofertados no cam-
pus de Toledo da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste) estão abertas até 15 de julho. O 
candidato deverá realizar a inscrição de forma online, 
no sistema da Unioeste; por meio de agendamento na 
Secretaria do Centro de Ensino de Línguas de Toledo 
(Celto), das 9 às 12h e das 14h30 até 17h30; ou, ainda, 
por mensagem no WhatsApp (45) 99826-3909.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

TSE apresenta sistema de 
registro de candidaturas 

aos partidos
 O Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) apre-
sentou hoje (13) aos par-
tidos políticos o sistema de 
registro de candidaturas 
(CANDex) que será utili-
zado pelas legendas nas 
eleições de outubro. 
 A partir de 20 de 
julho, as convenções par-
tidárias para a escolha dos 
candidatos que vão dispu-
tar o pleito estão liberadas. 

Após a formalização das 
candidaturas, as legendas 
vão enviar à Justiça Elei-
toral as atas dos eventos 
e os pedidos de registro. 
 Durante a reu-
nião, os técnicos do tribu-
nal fizeram a demonstra-
ção prática de utilização 
do sistema para 60 repre-
sentantes de partidos e 
federações que compa-
receram ao evento. 

 O primeiro turno 
será realizado no dia 2 de 
outubro, quando os elei-
tores vão às urnas para 
eleger o presidente da 
República, governadores, 
senadores, deputados 
federais, estaduais e dis-
tritais. Eventual segundo 
turno  para a disputa pre-
sidencial e aos governos 
estaduais será em 30 de 
outubro. 

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


