
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
21/09/21..................R$ 160,00

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

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
21/09/21..................R$ 89,00

Fonte: Seab/Deral/DEB

jornal da cidade . edição 2472 . 21 de Setembro de 2021

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Terça-feira, 21 de Setembro de 2021 • ANO XIX • Edição N°. 2472 • R$ 2,00

•  Nesta terça-feira, o sistema frontal 
alcança o Paraná, não se descarta a 
possibilidade de temporais isolados. 
Nas outras regiões, ocorre temperaturas 
elevadas, condição esta que aumenta a 
sensação de tempo abafado.
Mínima:  12°C em Curitiba
Máxima: 37°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

 Com a ajuda das 
vacinas contra a Covid-19 
que o Paraná recebeu nes-
ta segunda-feira (20), a 
Secretaria de Estado da 
Saúde dará início a mais 
uma etapa da campanha de 
vacinação com a aplicação 
das doses de reforço (ter-
ceira dose).
 Serão utilizadas 
450 da Janssen para o re-
forço de indígenas com 
mais de 70 anos e imu-
nossuprimidos (pessoas 
que passaram por um 
transplante ou pacientes 
que têm HIV, por exemplo) 
de 18 a 59 anos, além de 
118.170 imunizantes da 
Pfizer para a aplicação em 
idosos acima de 70 anos e 
imunussuprimidos, desde 
que com o esquema vacinal 
completo há mais de seis 
meses.
 As demais 164.250 
da AstraZeneca/Fiocruz, 
que também chegaram nes-
ta segunda, ainda aguar-
dam a divulgação do Infor-
me Técnico do Ministério da 
Saúde para definir o público 
e a descentralização.

Estado recebe mais vacinas e anuncia início da aplicação 
da dose de reforço

DISTRIBUIÇÃO
 A Secretaria tam-
bém anunciou a distribui-
ção de 571.670 vacinas às 
22 Regionais de Saúde, 
sendo 327.600 da Pfizer/
BioNTech, 168.870 de Co-
ronavac, 450 da Janssen 
e 74.750 da AstraZeneca/
Fiocruz. As remessas se-

rão para a primeira (D1), 
segunda (D2) e terceira 
(D3) doses. Elas chegaram 
ao Paraná nos últimos dias 
(sábado e domingo). 
 As vacinas foram 
encaminhadas no início 
da tarde para as Regionais 
de Saúde (via terrestre e 
aérea) de Paranaguá, Me-

tropolitana, Ponta Grossa, 
Irati, Guarapuava, União 
da Vitória, Pato Branco, 
Francisco Beltrão, Foz do 
Iguaçu, Cascavel, Campo 
Mourão, Umuarama, Cia-
norte, Paranavaí, Marin-
gá, Apucarana, Londrina, 
Cornélio Procópio, Jaca-
rezinho, Toledo Telêmaco 

Borba e Ivaiporã.
ADOLESCENTES

 Beto Preto tam-
bém disse que nesta terça-
-feira (21), em reunião com 
o Conselho de Secretá-
rios Municipais de Saúde 
(Cosems), o Paraná vai 
fechar uma decisão con-
junta sobre a vacinação dos 
adolescentes. Na última 
quarta-feira (15) o Minis-
tério da Saúde emitiu Nota 
Técnica recomendando 
a vacinação apenas para 
adolescentes entre 12 e 17 
anos que tenham deficiên-
cia permanente, comorbi-
dades ou estejam privados 
de liberdade.
 “É importante res-

saltar que o Paraná conti-
nua seguindo o PNI, mas, 
ao mesmo tempo, dialo-
gamos com o Ministério da 
Saúde e cobramos que, o 
quanto antes, se realize a 
vacinação dos adolescen-
tes, sem comorbidades”, 
enfatizou. 

VACINAÇÃO
 Segundo os dados 
do Vacinômetro, o Paraná já 
aplicou 12.412.029 doses, 
sendo 7.894.999 primei-
ras doses; 322.484 doses 
únicas (DU) e 4.195.414 
segundas doses (D2). O 
Estado já atingiu 94,23% da 
população adulta, estimada 
em 8.720.953 pessoas com, 
pelo menos, uma dose.

Confira como ficou a distribuição para as 22 Regionais de Saúde:
Fonte: www.aen.pr.gov.br

Sai o resultado final do Programa 
de Incentivo Paraná Cultural

 A Secretaria de Estado da Co-
municação Social e da Cultura, por meio 
da Superintendência-Geral da Cultura, 
publicou na segunda-feira (20) a lista do 
resultado final, com os projetos selecio-
nados do Programa de Incentivo Paraná 
Cultural. Também estão disponíveis as 
listas dos recursos deferidos e indeferidos 
da etapa de Análise de Mérito da terceira 
edição do Programa.
 O Programa de Incentivo Pa-
raná Cultural vai destinar recursos via 
incentivo fiscal de empresas públicas e 
de economia mista estaduais a projetos 

culturais aprovados pela Lei Federal de 
Incentivo à Cultura.
 Foram selecionados 14 projetos, 
sendo sete de abrangência dos municí-
pios do Estado (exceto capital) e sete da 
Capital do Estado. Essa é a última etapa 
da resolução 048/2021 e não há possibi-
lidade de recursos para o resultado final.
 Os proponentes que tiveram 
seus projetos selecionados devem entrar 
no SIC.Cultura e incluir a documentação 
solicitada. O prazo para inclusão de do-
cumentos vai até as 17h59 desta quinta-
-feira (23).

              Auxílio emergencial: 
nascidos em janeiro 
recebem 6ª parcela

 Trabalhadores 
informais e inscritos no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) 
nascidos em janeiro re-
cebem, hoje (21), a sexta 
parcela do auxílio emer-
gencial 2021. O dinheiro 
será depositado nas contas 
poupança digitais da Caixa 
Econômica Federal.
 O calendário é 
organizado em ciclos de 
crédito em conta e de sa-
que em espécie, de acordo 
com o mês de nascimen-
to. Quem recebe nesta 
terça-feira poderá retirar 
o dinheiro a partir de 4 de 
outubro nas agências da 
Caixa, lotéricas ou nos cor-
respondentes Caixa Aqui.
 Por enquanto, os 
recursos podem ser mo-
vimentados por meio do 
aplicativo Caixa Tem. Com 

ele é possível pagar contas 
de água, luz, telefone, gás 
e boletos em geral pelo 
próprio aplicativo ou nas 
lotéricas, fazer compras 
pela internet e pelas maqui-
ninhas em diversos esta-
belecimentos comerciais, 
com o cartão de débito 
virtual e QR Code.
 Para os beneficiá-
rios do Bolsa Família, vale 
o calendário e as regras de 
saque do programa social. 
O pagamento do ciclo 6 do 

auxílio emergencial para 
esse público começou em 
17 de setembro e vai até 
o dia 30, de acordo com o 
Número de Inscrição Social 
(NIS). Nesta terça-feira, 
recebem os beneficiários 
com NIS final 3.
 Em caso de dú-
vidas, a central telefônica 
111 da Caixa funciona de 
segunda a domingo, das 
7h às 22h. Além disso, o 
beneficiário pode consultar 
o site auxilio.caixa.gov.br.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fonte: www.aen.pr.gov.br

No Dia da Árvore, Sanepar 
destaca plantio de 138 mil 

mudas em áreas de mananciais
 O entorno das 
barragens Piraquara II e 
Iraí, na Região Metropoli-
tana de Curitiba, recebe o 
plantio de 138 mil mudas 
nativas como angico, ara-
çá, cedro-rosa, imbuia, ja-
buticabeira, ipê-amarelo 
e paineira. O plantio, que 
ocupará 250 hectares, é 
uma das principais ações 
ambientais da Sanepar e 
visa a recuperação am-
biental destas barragens, 
bastante afetadas pela 
mais grave estiagem no 
Paraná dos últimos anos. 
O projeto é destacado 
nesta terça-feira, 21 de 
setembro, Dia da Árvore.
 O  p l a n t i o  i n i -
ciou em junho e segue 
até 2023. O investimento 
neste projeto, e em outras 
ações ambientais, soma 

cerca de R$ 4,4 milhões. 
O projeto está dividido 
em três frentes. No entor-
no do Piraquara II serão 
plantadas 133 mil árvores 
em áreas de preservação 
permanente, além de plan-
tio de grama, execução de 
paisagismo e construção 
de aterros. As ações vi-
sam diminuir o processo 
de erosão, facilitando a 
infiltração de água no re-
servatório e melhorando 
a qualidade dessa água.
 Na segunda fren-
te, também na Bacia do 
Piraquara, será executa-
do serviço de contenção 
da erosão que causou 
uma grande voçoroca 
na região e provocou o 
desmoronamento da an-
tiga Estrada do Bugio. A 
terceira frente, na área 

do reservatório Iraí, terá 
o plantio de 5 mil árvores 
e serviço de limpeza e re-
moção de resíduos e corte 
da vegetação que invadiu 
o terreno por causa do 
rebaixamento da represa 
durante a crise hídrica. O 
corte de gramíneas e ar-
bustos, a roçada e retirada 
de resíduos serão feitos 
em 110 hectares da área 
de inundação.
 No Parque das 
Nascentes, em área de 
2 mil metros quadrados, 
serão feitas roçada e me-
lhorias estruturais nas 
margens do reservatório 
do Iraí com proteção do 
solo para inibir ação ero-
siva de ventos e chuvas. 
Está prevista também 
a supressão de árvores 
exóticas no entorno da 

barragem.
 “Estas ações in-
tegram o Plano de Segu-
rança Hídrica da política 
ambiental da Sanepar. O 
agravamento da estiagem 
em 2020 reforça a impor-
tância dessas ações que 
visam combater as cau-
sas da indisponibilidade 
hídrica, como alterações 
climáticas, degradação 
ambiental, alta turbidez da 
água, captações irregula-
res, lançamento de diver-
sos tipos de efluentes, que 
impactam na quantidade 
e na qualidade de água 
dos mananciais”, afirma o 
diretor de Meio Ambiente 
e Ação Social da Sanepar, 
Julio Gonchorosky
 O d i re to r -p re -
sidente da Companhia, 
Claudio Stabile, explica 
que os 250 hectares de 
árvores representarão o 
resgate de 37.500 tone-
ladas de gás carbônico 
da natureza ao final da 
intervenção. Segundo ele, 
a ação segue a política de 

Fonte: www.aen.pr.gov.br

ASG (ambiental, social e 
governança) da empre-
sa, com o mecanismo de 
adicionalidade. “Ou seja, 
estamos adicionando um 

volume de árvores à natu-
reza, ajudando a despoluir 
o meio ambiente e aumen-
tando a disponibilidade 
hídrica”, afirma.


