
• No extremo norte, divisa com São Paulo o dia ainda será 
com chuvas leves, porém com tendência de enfraquecimento 
ao longo da tarde. Demais setores do Paraná o dia será de 
tempo estável e predomínio de sol, contudo as temperaturas 
não se elevam muito.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
07/04/20................................. R$ 85,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
07/04/20.................................R$ 42,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
07/04/20................................. R$ 58,00

Fonte: Deral/Seab

Fundepar mantém ações para assegurar infraestrutura escolar
 O Instituto Para-
naense de Desenvolvi-
mento Educacional (Fun-
depar) vem atuando para 
garantir as atividades de 
infraestrutura nas mais 
de 2,1 mil escolas es-
taduais. A pandemia do 
novo coronavírus alterou 
a rotina dos funcionários 
do instituto, mas não im-
pediu que as ações que 
envolvem as áreas de 
alimentação escolar e 
obras tivessem continui-
dade.
 “O Estado não 
pode parar. E para isso, 
estamos trabalhando 
para assegurar que a 
maioria das atividades 
essenciais à infraestru-
tura das nossas escolas 
aconteçam dentro do 
máximo que planejamos, 
dentro dos prazos estipu-
lados e com a qualidade 
exigida”, disse o presi-
dente do Instituto, José 
Maria Ferreira.
 Cerca de 80% 
dos funcionários es-
tão em teletrabalho nas 
suas próprias residên-
cias, contribuindo para o 
isolamento social. Ainda 
ocorre o revezamento do 
restante dos servidores 

para diminuir a aglomera-
ção de pessoas no prédio 
da Fundepar. Outras me-
didas de prevenção tam-
bém foram tomadas para 
evitar a propagação do 
vírus.

ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR

 A entrega da se-
gunda remessa de ali-
mentos não perecíveis 
será finalizada até o final 
desta semana em todas 
as escolas estaduais.
 São mais de 2,7 
milhões de quilos em 
produtos que seriam des-
tinados à alimentação 
escolar. Para esta etapa 
foram investidos cerca 
de R$ 12,8 milhões pelo 
Governo do Paraná com 
a aquisição de diversos 
produtos destinados à 
alimentação escolar.
 No entanto, com 
a suspensão das aulas 
os alimentos serão trans-
formados em kits para 
distribuição aos estudan-
tes cujas famílias estejam 
cadastradas em progra-
mas sociais, como o Bol-
sa Família e o Leite das 
Crianças, e/ou estejam 
em situação de vulnera-
bilidade social.

 A medida foi de-
terminada pelo governa-
dor Carlos Massa Ratinho 
Junior e beneficia cerca 
de 230 mil estudantes.
 Estão sendo en-
tregues achocolatado, 
açúcar, arroz, biscoito, fa-
rinha de milho, farinha de 
trigo, feijão, óleo de soja, 
leite em pó, macarrão, 
molho de tomate, enlata-
dos, entre outros.
 Os congelados 
e ovos também seguem 
o calendário de entre-
gas regular. Já os itens 
oriundos da agricultura 
familiar, que chegavam 
às escolas no início de 
cada semana, passam a 
ser entregues quinzenal-
mente. Estes produtos 
também são incluídos 
nos kits distribuídos às 
famílias que necessitam.

OBRAS
 As mais de 160 
obras em andamento nas 
escolas estaduais estão, 
a princípio, obedecendo 
aos cronogramas de con-
trato. As empresas têm 
autonomia em continuar 
os trabalhos de reparos, 
ampliações e de constru-
ção de novas unidades. 
As atividades de fiscali-

zação e de elaboração de 
projetos continuam a ser 
realizadas.
 Já as ações re-
alizadas pelo projeto de 
ressocialização Mãos 
Amigas (que utiliza a mão 
de obra de presos para 
reparos, manutenção e 
pequenos consertos nas 

escolas estaduais) estão 
suspensas.  

TRANSPORTE 
ESCOLAR 

 O transporte es-
colar está paralisado em 
decorrência da suspen-
são das aulas na rede 
estadual de ensino e os 
repasses foram suspen-

sos.
OUTROS SERVIÇOS

 As atividades 
que envolvem as licita-
ções por pregão eletrô-
nico, que são realizadas 
pela internet, acontecem 
normalmente. A elabo-
ração dos contratos de 
licitação e de aquisições 

que já estavam previstos 
também, bem como os 
pagamentos que já esta-
vam previstos aos forne-
cedores. Os mobiliários e 
equipamentos já adquiri-
dos também estão sendo 
entregues para as esco-
las estaduais destinadas.

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

Governo propõe voucher para população vulnerável 
comprar alimentos

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior encaminhou na 
segunda-feira (6) para a 
Assembleia Legislativa 
um projeto de lei que pro-
põe auxílio emergencial 
de R$ 50 durante três 
meses (prorrogáveis) 
para os paranaenses 
mais vulneráveis. A con-
cessão destina-se exclu-
sivamente para a compra 
de produtos alimentícios 
que compõem a cesta 
básica, e é uma medida 

que complementa o auxí-
lio proposto pelo governo 
federal.
 O benefício será 
operacionalizado por 
meio de um voucher ou 
outro modo que assegu-
re crédito para futuras 
despesas nos mercados 
credenciados pela Se-
cretaria da Agricultura e 
do Abastecimento. Essa 
medida está dentro do 
pacote social de enfren-
tamento da pandemia do 
novo coronavírus e dos 

reflexos causados pela 
situação de calamidade 
pública. Os recursos são 
do Fundo Estadual de 
Combate e Erradicação à 
Pobreza.
 No texto do pro-
jeto de lei, o governador 
destaca que grande parte 
da população economi-
camente ativa do Estado 
atua no setor informal, 
que é constituído, por 
exemplo, por trabalhado-
res domésticos, babás, 
carrinheiros, vendedores 

ambulantes, autônomos 
de serviços gerais, ou 
por microempreendedo-
res de baixa renda e sem 
acesso à aposentadoria 
ou licença médica.
 “O Estado do 
Paraná, detentor de um 
Fundo de Combate à Po-
breza, alimentado com 
recursos de um ICMS 
adicional, não pode ficar 
inerte às necessidades 
de parcela de sua popu-
lação que está ou poderá 
ficar vulnerabilizada com 

o avanço da pandemia”, 
ressalta o governo na 
justificativa de encami-
nhamento do projeto para 
análise do legislativo.

VOUCHER
 Poderão receber 
o auxílio paranaenses 
que cumprem cumula-
tivamente os seguintes 
requisitos: maiores de 
18 anos; sem emprego 
formal; com renda fami-
liar mensal per capita 
não superior a meio sa-
lário mínimo ou renda 
familiar mensal total que 
não exceda três salários 
mínimos; e que não são 
titulares de benefício pre-
videnciário, seguro-de-
semprego ou programa 
de transferência de renda 
federal ou estadual, res-
salvados os beneficiários 
do programa Bolsa-Famí-
lia.
 Também são 
considerados economi-
camente vulnerabilizados 
para efeito do projeto de 
lei o Microempreendedor 
Individual (MEI), o contri-
buinte individual do Regi-

me Geral de Previdência 
Social e o trabalhador 
informal, de qualquer na-
tureza, inscrito no CadÚ-
nico.

CADÚNICO 
 O texto limita a 
dois membros da mes-
ma família o recebimento 
cumulativo. As condições 
de renda serão verifica-
das por meio do CadÚni-
co, para os trabalhadores 
inscritos, e por autodecla-
ração, para os não inscri-
tos.
 O programa será 
regulamentado depois 
de passar pelo trâmite 
legislativo e contará com 
apoio das prefeituras 
para a distribuição dos 
vouchers. Enquanto o 
texto tramita, a Secretaria 
da Agricultura e do Abas-
tecimento estabelece cri-
térios de credenciamento 
com a colaboração da 
Associação Paranaen-
se de Supermercados 
(Apras).

CRITÉRIOS
 A renda familiar 
de que trata o projeto de 

lei é a soma dos rendi-
mentos brutos auferidos 
por todos os membros da 
família (um ou mais indi-
víduos), eventualmente 
ampliada por outros in-
divíduos que contribuam 
para o rendimento ou 
tenham suas despesas 
atendidas por aquela uni-
dade familiar, todos mo-
radores em um mesmo 
domicílio.
 Não serão inclu-
ídos no cálculo os ren-
dimentos percebidos de 
programas de transferên-
cia de renda federal. A 
renda familiar per capita 
é a razão entre a renda 
familiar mensal e o total 
de indivíduos na família.

APROVAÇÃO
 O texto foi apro-
vado em primeira vota-
ção na Assembleia Legis-
lativa por unanimidade, 
após passar pelas co-
missões de Constituição 
e Justiça e de Finanças. 
A segunda votação está 
prevista para hoje terça-
feira (7).

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


