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Estado cumpre etapas para aprovação 
do Paraná Urbano III

 A aprovação do pro-
grama Paraná Urbano III foi 
o foco da reunião entre os 
secretários de Estado do De-
senvolvimento Urbano, João 
Carlos Ortega, e do Planeja-
mento, Valdemar Bernardo 
Jorge, nesta quarta-feira (9). 
O programa prevê inancia-
mentos do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID), que somam US$ 118 
milhões, ao Programa Esta-
dual de Apoio ao Desenvol-
vimento Urbano e Melhorias 
de Infraestrutura Municipal.
 De acordo com o se-
cretário Ortega, a diretoria 
do BID já aprovou o progra-
ma e as respectivas minutas 
contratuais. Ele acrescenta 
que todos os requisitos já 
foram cumpridos pelo Para-
ná, entre eles estar em dia 
com o balanço, relatórios de 
gestão iscal e informações 
contábeis, além de publica-
ções obrigatórias junto à Se-

cretaria do Tesouro Nacional 
(STN).
 Nesta terça-feira, foi 
encaminhada a lista de con-
tatos dos gestores do Estado 
para que o BID envie a Carta 
de Aprovação assinada pelo 
representante do Banco.
 “Agora, analisamos 
as próximas etapas”, disse 
Ortega. “Também vamos 
aguardar os pareceres técni-
cos e as análises da STN so-
bre a veriicação de limites e 
condições pós-negociações 
do pleito das secretarias de 
Estado do Planejamento e 
da Fazenda”, disse o secre-
tário do Desenvolvimento 
Urbano.
 IMPORTÂNCIA 
 O Paraná Urbano 
III vai contribuir de maneira 
sustentável para a redução 
do déicit de infraestrutura 
urbana e de serviços bási-
cos em todos os municípios 
do Estado. Outro objetivo é 

melhorar a gestão Tributária 
e Financeira e a capacida-
de de planejamento urbano, 
com o aumento da eiciência 
operacional do Sistema de 
Financiamento das Ações 
nos Municípios (SFM).
 PRESENÇAS 
 Também participa-
ram da reunião desta quar-
ta-feira, pelo Serviço Social 
Autônomo (Paranacidade), o 
superintendente-executivo, 
Alvaro Cabrini; o procurador 
jurídico, Luciano Borges; a 

diretora de Operações, Ca-
mila Scucato; o diretor-ad-
ministrativo inanceiro, José 
Elizeu; e o coordenador de 
Captação de Recursos, Ale-
xandre Simas. Da Secretaria 
do Planejamento, estavam 
presentes o diretor-geral, 
Maurício Milczewski; o coor-
denador de Desenvolvimen-
to Governamental e Planeja-
mento, Nestor Bragagnolo; e 
o responsável pelas Opera-
ções de Créditos, Tobias de 
Freitas Prando.

 Termina nesta quin-
ta-feira (10) o prazo para 
médicos brasileiros com re-
gistro no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) se apre-
sentarem nos municípios 
para atuar no programa Mais 
Médicos. De acordo com o 
Ministério da Saúde, foram 
1.707 proissionais inscritos 
nesta etapa de seleção, que 
substitui médicos cubanos 
que trabalhavam no país.
 Se nenhum médico 
desistir de comparecer às 
cidades selecionadas, ainda 
restarão 842 vagas no pro-
grama. Elas serão ofereci-
das na próxima etapa de se-
leção, para proissionais com 
diploma estrangeiro. Segun-
do o Ministério da Saúde, 
10.205 médicos brasileiros 
ou estrangeiros formados 
no exterior completaram a 
inscrição de participação no 
Mais Médicos. Eles poderão 
atuar no Brasil mesmo sem a 
revalidação do diploma.

 Caso haja alguma 
desistência entre os que 
devem se apresentar nesta 
quinta, essas vagas serão 
somadas às 842 já livres e 
também serão oferecidas 
aos que têm diploma estran-
geiro.
 Mais de 95% de pro-
issionais do Mais Médicos 
ainda não se apresentaram 
em distritos indígenas no AM
 Os brasileiros forma-
dos no exterior escolhem os 
locais de atuação nos dias 
23 e 24 de janeiro. Em segui-
da, deverão se inscrever, se 
sobrarem vagas, os estran-
geiros formados fora do país, 
nos dias 30 e 31 de janeiro.
 Veja como está o 
preenchimento das vagas do 
programa:
 Total de vagas ofe-
recidas na primeira etapa de 
seleção: 8.517
 Quantos médicos se 
apresentaram na primeira 
etapa: 5.968

 Quantas vagas ica-
ram disponíveis para a se-
gunda etapa: 2.549
 Quantos médicos 
devem se apresentar até 
esta quinta-feira (10): 1.707
 Quantas vagas se-
rão disponibilizadas nas 
próximas etapas: 842, mas 
o número pode aumentar se 
houver desistência dos pro-
issionais brasileiros.
 De acordo com o 
Ministério da Saúde, foram 
1.707 proissionais inscritos 
nesta etapa de seleção. 
 Mais Médicos
 Depois que Cuba 
decidiu retirar seus proissio-
nais do Brasil, o Ministério 
da Saúde abriu seleção com 
8.517 vagas para que médi-
cos com registro brasileiro 
pudessem ocupar os postos, 
distribuídos em todo o país. 
Eles tiveram até 18 de de-
zembro para se apresentar 
às prefeituras. De acordo 
com a pasta, após o im des-

se prazo, 2.549 postos de 
trabalho continuavam dispo-
níveis, distribuídos em 1.197 
municípios e 34 distritos de 
saúde indígena.
 Criado em 2013, du-
rante o governo Dilma Rous-
seff, para atrair médicos para 
as regiões mais afastadas do 
país, o programa atende cer-
ca de 63 milhões de pesso-
as, segundo o Ministério da 
Saúde.
 Este deve ser o cro-
nograma das próximas eta-
pas de seleção para o Mais 
Médicos:
 Até quinta-feira, 10 
de janeiro: médicos com 
CRM brasileiro que se ins-
creveram na segunda etapa 
de seleção devem se apre-
sentar nos municípios. Se-
gundo o Ministério da Saúde, 
1.707 proissionais escolhe-
ram localidades.
 23 e 24 de janeiro: 
médicos brasileiros forma-
dos no exterior escolhem os 
locais de atuação entre as 
842 vagas disponíveis.
 30 e 31 de janeiro: 
médicos estrangeiros for-
mados no exterior escolhem 
locais de atuação entre as 
vagas remanescentes.
 4 e 5 de feverei-
ro: brasileiros com diplo-
ma estrangeiro começam 
as atividades (se já tiverem 
participado das atividades 
preparatórias).
 6 e 7 de fevereiro: 
estrangeiros sem registro no 
país começam as atividades 
(se já tiverem participado das 
atividades preparatórias).
 De 25 a 27 de mar-
ço: proissionais — brasilei-
ros ou não — com diploma 
de fora do país começam a 
trabalhar (depois das ativida-
des preparatórias).

Mais Médicos: termina nesta quinta prazo 
para brasileiros se apresentarem 

nos municípios


