
•  O tempo seguirá instável no Paraná nesta terça-fei-
ra. No noroeste, oeste e sudoeste as chuvas ocorrem a 
qualquer hora do dia, com volumes mais expressivos de 
precipitação. A partir da tarde, os temporais de verão se 
espalham pelo Estado.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
05/01/21............................... R$ 141,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/01/21.................................R$ 73,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/01/21................................. R$ 69,00

Fonte: Deral/Seab

Documento de propriedade de veículos também passa a ser digital
 Com o objetivo 
de unificar todas as infor-
mações sobre veículos 
em um único documento, 
o Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) 
determinou o fim do Cer-
tificado de Registro de 
Veículo (CRV) impresso 
em papel-moeda. A partir 
desta segunda-feira (04) 
o documento passará a 
ser digital.
 Como a medida, 
os dados sobre a proprie-
dade e sobre o licencia-
mento do veículo ficarão 
reunidos no Certificado 
de Registro e Licencia-
mento de Veículo em 
meio digital (CRLV-e). A 
mudança foi definida na 
Resolução 809/2020 do 
Contran, publicada no Di-
ário Oficial da União em 
24 de dezembro e vale 

para todo o Brasil.
 O antigo DUT 
(Documento Único de 
Transferência) se desvin-
cula do CRV e se trans-
forma na Autorização 
para Transferência de 
Propriedade do Veículo 
(ATPV-e). A medida vale-
rá para veículos registra-
dos a partir desta segun-
da-feira. Os documentos 
expedidos anteriormente, 
impressos em papel-mo-
eda verde, continuarão 
valendo.
 “O governo fede-
ral, alinhado com as ex-
pectativas do governo es-
tadual, está simplificando 
e desburocratizando a 
vida do cidadão, avan-
çando na transformação 
digital. Isso faz com que 
os serviços prestados 
fiquem mais ágeis, mo-

dernos e seguros”, afirma 
o diretor-geral do Detran
-PR, Wagner Mesquita.
 O diretor-geral do 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) e 
presidente do Contran, 
Frederico Carneiro, co-
menta que o CRLV-e e a 
ATPV-e foram os últimos 
documentos a serem di-
gitalizados. “Com isso, 
nenhum órgão de trânsi-
to utilizará mais o papel-
moeda. Estamos geran-
do economia para nosso 
país”, afirmou.

APLICATIVO
 O CRLV-e estará 
disponível em formato di-
gital, após a quitação de 
todos os débitos, no apli-
cativo da Carteira Digital 
de Trânsito (CDT), pelo 
celular, no portal do De-
natran ou por meio dos 

canais de atendimento do 
Detran-PR.
 O proprietário 
também pode imprimir o 
documento em papel A4 
comum, branco, que terá 
o QR Code de seguran-
ça, válido para fiscaliza-
ção.

Situações em que 
se deve registrar 

o veículo:
 - compra de veí-
culo zero quilômetro;
 - compra/venda 
de veículo usado;
 - mudança de 
município de domicílio ou 
residência do proprietá-

rio;
 - mudança de ca-
tegoria ou alteração de 
característica do veículo.

O QUE MUDA 
 As mudanças 
não trarão impactos para 
quem já possui o docu-
mento de registro e a 
autorização para trans-
ferência de propriedade 
(popularmente conhecido 
como DUT) em papel-mo-
eda para os veículos re-
gistrados antes de 2021. 
Quando esse proprietário 
vender o veículo, segue 
o mesmo procedimento 
atual: preenche o verso 

do documento com os 
dados do comprador, re-
conhece firma no cartório 
e, por fim, o comprador 
vai ao Detran para efeti-
var a transferência.
 Para os veícu-
los registrados a partir 
do dia 4 de janeiro, o 
procedimento muda um 
pouco. O Detran expedi-
rá o CRLV-e o CRV-e em 
um único documento, em 
formato digital. A ATPV-e, 
que antes vinha em bran-
co, no verso do docu-
mento, a partir de agora 
será expedida somente 
quando o proprietário for 

vender o veículo. Nessa 
ocasião, o proprietário 
solicita junto ao Detran, 
presencialmente ou por 
meio de algum canal de 
atendimento digital, a ex-
pedição do documento de 
transferência, informando 
os dados do comprador.
 O Detran dispo-
nibiliza a ATPV-e preen-
chida e com o QR Code 
de segurança. A partir 
daí, o procedimento é o 
mesmo de antes: reco-
nhecimento de firma no 
cartório e efetivação da 
transferência no Detran.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Caixa divulga calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2021
 Responsável por operar o Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal 
divulgou hoje (4) o calendário de pagamentos do benefício social para 2021. 
Em janeiro, o pagamento será feito entre os dias 18 e 29.
 Programa com 14 milhões de famílias inscritas, o Bolsa Família paga 
os beneficiários conforme o dígito final do Número de Identificação Social 
(NIS). Os depósitos ocorrem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês.
 Confira o calendário de pagamento para todos os meses do ano na 
tabela abaixo:

 Em dezembro, a Caixa começou a migração dos beneficiários que ainda 
sacam o Bolsa Família exclusivamente com o Cartão Cidadão para a conta pou-
pança social digital. Usada no pagamento do auxílio emergencial, a conta poupan-
ça permite o pagamento de boletos e de contas domésticas (como água, luz e gás).
 A conta poupança digital também permite a realização de compras com 
cartão de débito virtual pela internet e com código QR (versão avançada do códi-
go de barras) em lojas físicas com maquininhas de estabelecimentos parceiros. A 
poupança digital permite até três transferências gratuitas por mês para qualquer 
conta bancária.
 Segundo o cronograma divulgado no fim do ano passado, os benefi-

ciários com NIS de fi-
nais 9 e 0 começaram a 
receber o Bolsa Família 
pela conta poupança so-
cial digital em dezembro. 
Em janeiro, o pagamento 
pela plataforma passará 
a ser feito para os inscri-
tos com NIS de finais 6, 7 
e 8.
 Em fevereiro, a 
Caixa abrirá contas pou-
pança digitais para os 
beneficiários de NIS com 
finais 3, 4 e 5. Em março, 
será a vez dos inscritos 
com NIS de finais 1 e 2 
e os Grupos Populacio-
nais Tradicionais Espe-
cíficos (GPTE), catego-
ria que inclui indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, 
extrativistas, pescadores 
artesanais, comunidades 
tradicionais, agricultores 
familiares, assentados, 
acampados e pessoas 
em situação de rua.

Fonte:https://agenciabrasil.ebc.com.br
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