
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/09/21..................R$ 159,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/09/21..................R$ 86,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/09/21..................R$ 90,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  Destaque desta quinta-feira para 
as baixas temperaturas do amanhe-
cer em vários setores do Paraná. À 
tarde esquenta bastante no noroeste 
e no norte pioneiro, sem indicativo 
de chuvas. 
Mínima:  09°C em Curitiba
Máxima: 29°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Com previsão de chuvas abaixo da média, Primavera 
começa com dois terços do Paraná em estiagem

 A primavera come-
ça com dois terços do ter-
ritório do Paraná em estia-
gem e, segundo previsão 
do Sistema de Tecnologia e 
Monitoramento Ambiental 
do Paraná (Simepar), a 
situação com relação à cri-
se hídrica deve se manter, 
com projeção de chuvas 
abaixo da média na esta-
ção. A Sanepar alerta que a 
cooperação da população 
fazendo o uso racional da 
água continua fundamen-
tal neste momento. 
 O Estado vive a 

pior estiagem das últimas 
décadas e várias regiões, 
incluindo a Grande Curi-
tiba, passam por racio-
namento de água, com o 
rodízio no fornecimento. 
No interior do Estado seis 
municípios estão com o 
abastecimento em dias 
alternados e 19 cidades 
em situação crítica.
 “Atualmente, dois 
terços do território do Pa-
raná continuam sob o fe-
nômeno da estiagem. A 
região Leste está se recu-
perando, mas precisa de 

muita chuva para voltar à 
normalidade. Isto significa 
que a estiagem está distri-
buída ao longo do Estado, 
com mais força na Região 
Sudoeste”, destaca o di-
retor de Meio Ambiente e 
Ação Social da Sanepar, 
Julio Gonchorosky.
 A previsão para 
o mês de outubro é de 
chuvas dentro da média 
ou um pouco acima, mas 
em novembro diminuem e 
a situação voltará a ser crí-
tica. “Temos que reforçar 
que nos últimos dois anos o 

Paraná vive uma estiagem 
severa e precisamos de 
água em abundância para 
que possamos recuperar 
os mananciais e reserva-
tórios”, diz o diretor.
EMERGÊNCIA HÍDRICA 
 No início de agos-
to, o governo estadual pu-
blicou o terceiro decreto 
de emergência hídrica no 
Paraná, em sequência, 
reconhecendo a gravidade 
da estiagem e priorizan-
do o uso da água para 
abastecimento humano e 
dessedentação animal.
 A estiagem tam-
bém tem provocado per-
das na agricultura. Sem 
chuvas significativas no 
momento do plantio de 
grãos, a produção sofreu 
o impacto das mudanças 
climáticas. A produção de 
milho teve uma quebra de 
quase 60% em relação ao 
ano passado.
 De acordo com o 
Prognóstico Climático para 
a Primavera/2021 divulga-
do pelo Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), 
de 1961 até 2020, observa-
-se uma diminuição mé-
dia de 28 milímetros de 
chuva no país durante a 
estação. O levantamento 
ainda aponta que, na Re-
gião Sul, existe tendência 
significativa de elevação 
da temperatura durante a 
primavera. 
DICAS DE ECONOMIA

 Feche a torneira 

– Ao lavar as mãos ou a 
louça, não deixe a torneira 
aberta o tempo todo. Isso 
evitará que vários litros de 
água tratada sejam des-
perdiçados.
 Hora do banho 
– Seja rápido. Cada 5 mi-
nutos embaixo do chuveiro 
consomem aproximada-
mente 70 litros de água.
 Basta um copo 
– Para escovar os dentes 
é necessário apenas um 
copo de água. Feche a 
torneira.
 Use a vassoura – 
Antes de lavar a calçada, 
use vassoura. Jamais use 
a água potável para esse 
serviço. Reaproveite a 
água da lavagem de roupa 
ou da chuva.
 Vaso sanitário 
– Diminua as descargas. 
Regule periodicamente a 
válvula hidra ou a caixa de 
descarga. Coloque uma 
garrafa pet com água ou 
areia dentro da caixa  aco-
plada. Se a garrafa for de 
1,5 litro, a cada descarga, 
você economiza 1,5 litro de 
água.
 Lavando roupa 
– Junte roupas para la-
var todas de uma só vez. 
Aproveite a água usada no 
tanque ou na máquina para 
lavar calçadas.
 Fazendo a barba 
– Não faça a barba com a 
torneira aberta. Use a água 
somente para molhar e 
enxaguar o rosto.

 Tá na mão – Ao 
ensaboar as mãos, deixe 
a torneira fechada. Só abra 
para enxaguar.
 Reaproveite – A 
água do último enxágue 
das roupas, no tanque ou 
na máquina, pode ser usa-
da para ensaboar tapetes, 
tênis, cobertores, pisos e 
calçadas.
 Gaste menos – 
Ao lavar a louça, encha a 
cuba de água e mantenha 
fechada. Evite deixar a 
torneira aberta, enxágue 
a louça toda ao final da 
lavagem. Assim, o gasto 
de água é bem menor.
 Tá Pingando – Os 
maiores ladrões de água 
são vazamentos, torneira 
pingando e descarga des-
regulada. Faça manuten-
ção regularmente.
 Carro – Em épo-
ca de estiagem, não lave 
carro. Reaproveite água 
da chuva ou de lavagem 
de roupas para fazer a 
limpeza.

 O 
contri-

bu in te 
que en-

tregou a 
declaração do 

Imposto de 
Renda Pes-

s o a  F í s i c a 
2021 (ano-ba-

se 2020) pode-
rá saber, a partir 

das 10h de hoje (23), 
se acertou as contas 

com o Leão. A Receita Fede-
ral liberará a consulta ao último 

dos cinco lotes de restituição deste 
ano.
 Ao todo, 358.162 contribuintes receberão R$ 

562 milhões. Além dos contribuintes que entregaram a 
declaração no prazo, até 31 de maio, a Receita paga-
rá restituição aos que entregaram a declaração com 
atraso, até 15 de setembro, e não caíram na malha 
fina.
 O restante tem prioridade legal, sendo 4.955 
contribuintes idosos acima de 80 anos, 47.465 contri-
buintes entre 60 e 79 anos, 4.927 contribuintes com 
alguma deficiência física, mental ou moléstia grave e 
19.211 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o 
magistério.
 A partir do próximo mês, o Fisco só liberará 
as restituições a contribuintes que tenham caído na 
malha fina em 2021 ou em anos anteriores e tenham 
retificado a declaração, corrigindo inconsistências ou 
erros de informação.
 O dinheiro será pago em 30 de setembro. A 
consulta pode ser feita na página da Receita Federal 
na internet. Basta o contribuinte clicar no campo “Meu 

Imposto de Renda” e, em se-
guida, “Consultar Restituição”. 
A consulta também pode ser 
feita no aplicativo Meu Imposto 
de Renda, disponível para os 
smartphones dos sistemas An-
droid e iOS.
 A consulta no site permite 
a verificação de eventuais pen-
dências que impeçam o paga-
mento da restituição – como in-
clusão na malha fina. Caso uma 
ou mais inconsistências sejam 
encontradas na declaração, 
basta enviar uma declaração 

retificadora e esperar os 
próximos lotes.

Calendário
 Inicialmente prevista para terminar 
em 30 de abril, o prazo de entrega da 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física foi 
encerrado em 31 de maio por causa da segunda onda 
da pandemia de covid-19. Apesar do adiamento, o ca-
lendário original de restituição foi mantido, com cinco 
lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre 
no último dia útil de cada mês.
 A restituição será depositada na conta bancá-
ria informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, 
por algum motivo, o crédito não for realizado, como no 
caso de conta informada desativada, os valores ficarão 
disponíveis para resgate por até um ano no Banco do 
Brasil.
 Nesse caso, o cidadão pode reagendar o cré-
dito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal 
BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB 
por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-
729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (te-
lefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Receita libera consulta a último 
lote de restituição do IR 2021

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Saúde confirma mais 2.146 casos e 72 óbitos pela 
Covid-19 no Paraná

 A Secretaria estadual da Saúde divulgou na 
quarta-feira (22) mais 2.146 casos e 72 mortes em 
decorrência da infecção causada pelo coronavírus 
no Paraná. Os números são referentes a meses ou 
semanas anteriores e não representam a notificação 
das últimas 24 horas.
 Os dados acumulados do monitora-
mento mostram que o Estado soma 1.489.951 
casos e 38.407 óbitos pela doença.
 Os casos confirmados divulgados nesta 
quarta-feira são de maio (45), junho (109), julho 
(35), agosto (141) e setembro (1.816) de 2021.

INTERNADOS
 O boletim informa que 738 pacientes 
com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão 
internados. São 555 em leitos SUS (330 em 
UTIs e 225 em enfermarias) e 183 em leitos da 
rede particular (107 em UTIs e 76 em enferma-
rias).
 Há outros 1.509 pacientes internados, 
778 em leitos de UTI e 731 em enfermarias, que 
aguardam resultados de exames. Eles estão 

nas redes pública e rede particular e são considera-
dos casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS
 A Secretaria da Saúde informa a morte de 
mais 72 pacientes. São 32 mulheres e 40 homens, 
com idades que variam de 23 a 97 anos. Os óbitos 

ocorreram entre 30 de maio e 21 de setembro de 2021.
 Os pacientes que faleceram residiam em 
Curitiba (12), Londrina (10), Cascavel (4), Toledo (2), 
Santo Inácio (2), Paranavaí (2), Loanda (2), Colombo 
(2), Cambé (2) e Araucária (2).
 A Saúde registra, ainda, a morte de uma 

pessoa em cada um dos seguintes municípios: 
Xambrê, Tapejara, São Sebastião da Amorei-
ra, São Miguel do Iguaçu, São Mateus do Sul, 
Santo Antônio da Platina, Santa Terezinha de 
Itaipu, Ribeirão do Pinhal, Quarto Centenário, 
Pérola, Ponta Grossa, Paranaguá, Ortigueira, 
Marmeleiro, Maringá, Mariluz, Marechal Cân-
dido Rondon, Iretama, Imbituva, Guaratuba, 
Foz do Iguaçu, Douradina, Corbélia, Colorado, 
Campo Largo, Califórnia, Borrazópolis, Bocai-
úva do Sul, Bandeirantes, Astorga, Apucarana 
e Andirá.

FORA DO PARANÁ
 O monitoramento registra 6.104 casos de não 
residentes no Estado 217 – pessoas foram a 
óbito.

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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