
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/06/21..................R$ 152,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/06/21..................R$ 84,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/06/21..................R$ 82,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  Seguimos com previsão de chuvas 
para boa parte do Paraná nesta quarta-
-feira. Precipitações devem ser mais 
significativas no interior do Estado, 
enquanto na RMC e litoral a chuva é 
fraca. Temperaturas continuam amenas.
Mínima:  14°C em Curitiba
Máxima: 24°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Paraná receberá nesta quarta mais 
237 mil vacinas da AstraZeneca

 O Ministério da 
Saúde vai enviar ao Pa-
raná mais 237 mil vacinas 
contra a Covid-19 da As-
traZeneca/Fiocruz nesta 

quarta-feira (9). O voo AD 
4078 deve chegar ao Aero-
porto Internacional Afonso 
Pena, em São José dos 
Pinhais, na Região Me-

tropolitana de Curitiba, às 
20h10.
 Segundo a reco-
mendação do governo 
federal, as vacinas serão 

destinadas à primeira dose 
de pessoas com comorbi-
dades e deficiência per-
manente, trabalhadores 
da educação do ensino bá-
sico, forças de segurança 
e salvamento e forças ar-
madas e ajuste de povos e 
comunidades ribeirinhas.
 “ P r e c i s a m o s 
avançar na vacinação 
em todo o Estado e es-
sas novas do-
ses irão auxiliar 
neste processo. 
P e d i m o s  a o s 
municípios que 
cumpram com as 
orientações de 
direcionamento 
das doses para 
os grupos prio-
ritários e refor-
cem as ações 
de ampliação da 

vacinação, de domingo a 
domingo”, disse o secre-
tário de Estado da Saúde, 
Beto Preto.
 Elas se somam 
ao lote de 145 mil vaci-
nas da Pfizer que chegou 
nesta segunda-feira (7). A 
distribuição das duas re-
messas, que totalizam 382 
mil vacinas, deve ocorrer 
ainda nesta semana com 
apoio das aeronaves do 
Governo do Estado.

VACINÔMETRO
 Segundo os dados 

nacionais, o Paraná já apli-
cou 4.107.914 doses de 
vacina contra a Covid-19 
até a manhã desta quarta-
-feira (9): 2.867.883 pes-
soas tomaram a primeira 
dose e 1.240.031 comple-
taram o esquema vacinal 
com as duas aplicações.
 O Estado recebeu, 
até agora, 5.837.960 do-
ses de imunizantes contra 
a doença, sendo 2.927.200 
da vacina AstraZeneca, 
2.550.400 da CoronaVac 
e 360.360 da Pfizer. 

Fonte: www.aen.pr.gov.br

A PANDEMIA AINDA 
NÃO PASSOU!

FIQUE EM CASA, PROTEJA-SE!

Governo libera R$ 3,1 bilhões para 
gastos dos ministérios

Ministério da Educação teve o maior desbloqueio de recursos

 O Ministério da 
Economia publicou, hoje 
(9), a Portaria nº 6.518, 
que libera R$ 3,1 bilhões 
das dotações orçamentá-
rias de ministérios e autar-
quias federais.
 O valor corres-
ponde a 33,7% dos R$ 
9,2 bilhões das dotações 
primárias discricionárias 
(o governo pode definir 
onde aplicar os recursos) 
dos órgãos que haviam 
sido bloqueadas pelo De-
creto nº 10.686, de 22 de 
abril de 2021.
 Segundo o mi-
nistério, o desbloqueio foi 
possível em razão da redu-
ção na projeção de gastos 

com despesas obrigató-
rias, apresentada no final 
de maio pelo no Relatório 
de Avaliação de Receitas e 
Despesas do 2º Bimestre. 
“Observada a melhora nas 
projeções e o atendimento 
aos limites estabelecidos 
pelo teto de gastos, a Jun-
ta de Execução Orçamen-
tária aprovou os valores 
para o desbloqueio em 2 
de junho”, diz o Ministério 
da Economia.

 O ministério que 
teve o maior desbloqueio 
foi o da Educação, que 
teve bloqueio inicial total 
de R$ 2,7 bilhões. Hoje, 
foram liberados R$ 900 
milhões. Ainda há 1,5 bi-
lhão de bloqueio rema-
nescentes.
 O Ministério da 
Infraestrutura teve libera-
ção de R$ 700,6 milhões 
hoje e o da Economia, R$ 
436,3 milhões.

Desbloqueios
 O governo pode 
desbloquear até R$ 4,8 
bilhões, segundo informou 
ao divulgar o Relatório de 
Avaliação de Despesas e 
Receitas, em maio deste 
ano.
 Além dos 3,1 bi-
lhões de hoje, já haviam 
sido disponibilizados R$ 
921,9 milhões para gastos 
na última segunda-feira 
(7), totalizando R$ 4,055 

bilhões. O restante do valor 
que pode ser desbloqueado 
(cerca de R$ 745 milhões) 
está em processo de ava-
liação, segundo informou o 
Ministério da Economia.

Entenda o bloqueio
 O Ministério da 
Economia explica que em 
atendimento à Lei de Dire-
trizes Orçamentárias deste 
ano, o Poder Executivo 
pode realizar o bloqueio de 
dotações orçamentárias 

discricio-
nárias em 
montante correspondente 
à necessidade de recursos 
para atendimento das des-
pesas obrigatórias.
 “Ao longo do exer-
cício, no entanto, ocorrem 
revisões nas projeções 
das despesas obrigatórias, 
o que pode possibilitar o 
desbloqueio. Identificada 
a possibilidade do desblo-
queio, o art. 10 do Decreto 
nº 10.699/2021 permite 
que a revisão dos valores 
bloqueados pelo normativo 
se dê por ato do Secretário 
de Fazenda do Ministério da 
Economia”, acrescentou.

Inflação fica em 0,83% em 
maio, maior alta para o mês 

em 25 anos
 A inflação oficial, 
medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), ficou em 
0,83% em maio deste ano. 
A taxa é superior ao 0,31% 
de abril e a maior para um 
mês de maio desde 1996 
(1,22%), segundo dados 
divulgados hoje (9) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).
 O IPCA acumula 
taxas de 3,22% no ano e 
8,06% em 12 meses.  
 Os nove grupos de 
produtos e serviços pesqui-

sados apresentaram infla-
ção em maio, com destaque 
para habitação (1,78%) e 
transportes (1,15%).
 Os itens que mais 
influenciaram esses gru-
pos foram energia elétrica 
(5,37%), que passou para a 
bandeira tarifária vermelha 
patamar 1 no mês, e gaso-
lina (2,87%).
 Outros grupos com 
taxa de inflação importantes 
foram saúde e cuidados 
pessoais (0,76%), alimen-
tação e bebidas (0,44%) 
e artigos de residência 

(1,25%). 
 Os demais grupos 
variaram entre 0,06% (edu-
cação) e 0,92% (vestuário).
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
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