
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/11/22..................R$ 166,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/11/22..................R$ 76,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/11/22..................R$ 97,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O dia está começando com algu-
mas chuvas bem pontuais entre os 
Campos Gerais e o centro do estado. 
As temperaturas estão variando 
entre 23 ºC no litoral e 15 ºC no sul 
do estado.
Mínima:  17°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

 D e s e n v o l v i d o 
pelo Governo do Estado, 
em parceria com a Celepar 
e a Secretaria de Estado 
da Fazenda, o aplicativo 
Menor Preço dá aos para-
naenses uma ferramenta 
para que possam realizar 
compras a partir de boas 
ofertas, principalmente no 
período da Black Friday, 
que ocorre nesta sexta-
-feira (25). O pós-Ação de 
Graças norte-americano 
é acompanhado por pro-
moções em lojas de todo 
o Brasil.
 Trata-se de uma 
plataforma que permite 
a pesquisa do valor mais 
barato de um produto em 
mais de 100 mil estabele-
cimentos varejistas. É um 
desdobramento do Nota 
Paraná, permitindo a com-
paração de quanto custa 
um mesmo produto em 
diversos varejos. As infor-
mações são atualizadas 
em tempo real toda vez 
que um estabelecimento 

realiza uma venda. 
 Com o aplicativo, 
disponível na web e nas 
plataformas Android e 
iOS, é possível pesqui-
sar informações sobre 
aproximadamente quatro 
milhões de produtos. A 
plataforma utiliza como 
base informações de mais 
de 4,5 milhões de Notas 
Fiscais de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e) emiti-
das diariamente no Esta-
do. 
 A consulta dos 
valores também pode ser 
feita em um raio de até 20 
quilômetros por meio do 
código de barras do item 
ou pelo nome do produto. 
Após selecionar o esta-
belecimento desejado, 
o aplicativo ainda dispo-
nibiliza um mapa com o 
caminho mais curto até o 
local. 
 “A Black Friday 
está chegando e a utiliza-
ção do aplicativo do Me-
nor Preço do Nota Paraná 

é uma mão na roda porque 
ajuda o consumidor a eco-
nomizar. O consumidor 
deve baixar o aplicativo 
no celular, fazer o seu 
cadastro e principalmente, 
sempre pedir CPF na nota. 
Se ele comprar um produ-
to na Black Friday e esse 
produto eventualmente 
der algum problema e ele 
perder ou extraviar a nota 
fiscal, a nota fica arquiva-
da no aplicativo do Nota 
Paraná por até 15 meses”, 
explica Claudia Silvano, 
diretora do Procon Para-
ná. 
 O Menor Preço 
- Nota Paraná também 
permite a criação de lis-
tas. Com a lista salva, é 
possível procurar todos 
ao mesmo tempo. Essa 
opção, porém, só está 
disponível para quem pos-
sui cadastro no programa 
Nota Paraná.
 Todo o processo 
dentro do aplicativo é re-
alizado em quatro etapas:

Aplicativo Menor Preço ajuda paranaenses a 
economizar na Black Friday 

 Seleção dos pro-
dutos: é possível pesqui-
sar e buscar as informa-
ções sobre produtos em 
todo o Paraná nos últimos 
seis meses.
 Identificação dos 
filtros: definição dos cri-
térios para a escolha do 
produto, como as especi-

ficações para o cálculo do 
preço, período e local.
 Geração do preço 
calculado: verificação do 
preço através dos filtros, 
detalhamento de cálculo 
das notas fornecidas e a 
possibilidade de gerar cer-
tificado com a descrição 
do produto.

 Emissão do cer-
tificado: ele comprova o 
preço calculado através 
dos produtos e filtros de-
finidos, ficando armaze-
nado indefinidamente. 
Também é possível salvar 
o certificado em PDF, im-
primir ou compartilhar a 
URL do documento.  

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Professores da rede estadual participam de oficinas 
de robótica em evento de formação

 Mais de 300 pro-
fessores da rede estadu-
al de ensino estão parti-
cipando de terça (22) a 
quinta-feira (24) de ofi-
cinas de robótica para 
desenvolvimento coletivo 
de protótipos propostos 
pela Coordenação de Tec-
nologias Educacionais do 
DTI (Departamento de 
Tecnologia e Inovação) da 
Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte.
 O evento presen-
cial acontece em Foz do 
Iguaçu, no Oeste do Es-
tado, e faz parte da con-
clusão de uma formação 
online oferecida durante 
todo o ano pela Seed-PR e 
dividida em dois módulos, 
um em cada semestre. 
Além do material produ-
zido pela Seed-PR para 
cada aula, as 2 horas e 
meia de reuniões sema-
nais por videoconferência 

foram fundamentais para 
os docentes se aperfei-
çoarem e ministrarem as 
aulas do Robótica Paraná, 
programa iniciado neste 
neste ano em 252 colé-
gios para mais de 15 mil 
estudantes no contraturno 
– tanto do ensino funda-
mental quanto do médio.
 “No início, fiquei 
meio com medo. Era tudo 
novo, diferente. Eu posso 
dizer que melhorei mil 
por cento graças a es-
sas formações, pois fui 
vendo que não era um 
bicho de sete cabeças. 
Quando vi a programação, 
cheia de códigos, fiquei 
preocupado, mas hoje é 
outra realidade, outra vi-
são da robótica, e a gente 
quer melhorar mais”, dis-
se Marcio Alves Pereira, 
professor de Matemática 
e Robótica no Colégio 
Estadual José Luiz Gori, 

de Mandaguari.
 O diretor de Tec-
nologia e Inovação da 
Seed-PR, Gustavo Garbo-
sa, agradeceu o empenho 
dos professores e técnicos 
dos 32 Núcleos Regionais 
de Educação que foram os 
precursores da robótica 
como programa de larga 
escala da secretaria.
 “A ideia da robóti-
ca para além da parte edu-
cacional é a tendência de 
a gente ter cada vez mais 
robôs ou a automação 
fazendo tarefas perigosas, 
dos setores de segurança, 
da saúde, ou mesmo da 
domótica [integração dos 
mecanismos automáticos 
de um espaço residen-
cial]”, disse. “Vocês são os 
futuros embaixadores, a 
turma de professores que 
vai ajudar a escalar essa 
área do conhecimento 
para outros docentes'', 
acrescentou.
 Garbosa ressal-
tou que o mercado de tra-
balho da robótica dentro 
de setores como o das te-
lecomunicações, eletrôni-
ca, programação, internet 
das coisas e automação 
(industrial e residencial) 
está ansioso por profis-
sionais, uma vez que a 
escassez é grande. “O 
nosso aluno vai sair do 
ensino médio com essa 

bagagem, com esse co-
nhecimento que hoje só a 
faculdade dá”, afirmou.
 Durante a for -
mação nesta semana, 
os professores participa-
ram de quatro oficinas de 
quatro horas cada com 
a utilização dos compo-
nentes do kit de robótica, 
atividades mão na massa, 
gamificação e exercícios 
de programação com os 
softwares Arduíno e mBlo-
ck. 
 Uma das ofici-
nas, por exemplo, é a do 
Robô Sentimental, na qual 
ocorre a construção e pro-
gramação de um anima-
trônico [dispositivo que 
simula um ser vivo] feito de 
canudos de papel. Ao fim 
da atividade, o robô emite 
uma frase de acordo com 
a escolha da equipe, além 
de mover olhos, sobrance-
lhas e maxilar em sincro-
nia com os sons emitidos. 
As outras eram a criação 
de jogos no mBlock, robô 
socorrista e Missão Marte, 
uma oficina imersiva com 
a resolução de problemas 
e gamificação.

AMPLIAÇÃO DA 
ROBÓTICA

 Iniciado em gran-
de escala neste ano, o 
ensino da robótica será 
ampliado no ano letivo de 
2023. Atualmente oferta-

da como aula extracurri-
cular no contraturno de 
mais de 250 colégios pelo 
programa Robótica Para-
ná e em 25 escolas com 
Educação em Tempo Inte-
gral, a disciplina fará parte 
do itinerário formativo de 
Matemática e Ciências da 
Natureza na 2ª série do 
ensino médio e também 
será estendida a todas as 
escolas de tempo integral 
no ano que vem. Ou seja, 
o ensino da robótica em 
diferentes formas vai estar 
presente em mais de 1,8 
mil colégios.

INVESTIMENTO
 Para atender a 
demanda, a Seed-PR 
já comprou os novos 
equipamentos, que vão 
chegar aos colégios en-
tre dezembro deste ano 
e fevereiro de 2023. Ao 
todo, são 18,3 mil novos 
kits de robótica, em um 

investimento de R$ 57,4 
milhões. Esse valor cor-
responde aos 18,3 mil kits 
específicos de robótica 
(com centenas de compo-
nentes eletrônicos), além 
de um chromebook para 
uso junto de cada kit, que 
também pode ser utilizado 
para outras atividades, 
como as plataformas on-
line da Seed-PR, quando 
não estiverem sendo uti-
lizados para o ensino de 
robótica.
 Os kits serão pa-
recidos com os já adqui-
ridos anteriormente, com 
algumas melhorias e atua-
lizações em componentes 
e módulos para otimizar o 
tempo das aulas. “A gente 
está enriquecendo ele 
com novos itens, pois a 
robótica não para. Todo 
ano tem diferença, todo 
ano tem novidade”, diz 
Garbosa.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


