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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
04/07/19................................. R$ 68,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/07/19.................................R$ 30,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/07/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Governo propõe reajuste de 5,09% e pacote de 
contratações de servidores

 O Governo do 
Estado encaminha nes-
ta quarta-feira (03) um 
projeto de lei para a 
Assembleia Legislativa 
propondo reajuste ge-
ral de 5,09% ao funcio-
nalismo. O anúncio foi 
feito pelo governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior logo após reu-
nião com os deputados 
estaduais no Palácio 
Iguaçu.
 Somente o im-
pacto financeiro do re-
ajuste será de R$ 2,1 
bilhões aos cofres pú-
blicos até 2022. Soma-
da a outras medidas, 
como a contratação de 
novos servidores e pa-
gamento de promoções 
e progressões, o Go-
verno do Estado pre-
vê que o aumento dos 
gastos com a folha po-
derá chegar próximo a 
R$ 4 bilhões.
 Segundo o go-
vernador, a proposta 
atende um compromis-

so de gestão de progra-
mar a reposição, manter 
o diálogo e atinge um li-
mite possível diante das 
dificuldades financeiras 
do Estado e do País. 
Ele ressalta que há bas-
tante tempo os técnicos 
da Secretaria da Fazen-
da e da Casa Civil estão 
debruçados nos dados 
para apresentar uma 
proposta.
 “Esse cenário 
que estamos apresen-
tando aos servidores 
é baseado na econo-
mia de momento. Se 
a economia vier a ter 
estímulo de até 3% de 
crescimento isso pode 
ser reajustado dentro 
da realidade da saúde 
financeira do Estado”, 
afirmou. “Não vamos 
deixar em nenhum mo-
mento a saúde financei-
ra, maior ativo do Para-
ná, de lado”.
 Ratinho Junior 
reforçou que o Estado 
faz um grande esforço 

para conceder este re-
ajuste. Na avaliação do 
governador, o Paraná 
deve ser um dos poucos 
estados brasileiros, se-
não o único, que conse-
guirá conceder aumento 
geral na folha de pesso-
al neste ano, além de 
autorizar novos concur-
sos públicos.

ETAPAS
 A proposta pre-
vê o pagamento do rea-
juste em etapas, sendo 
0,5% a partir de outubro 
deste ano; 1,5% a partir 
de março de 2020; 1,5% 
a partir de janeiro de 
2021 e 1,5% a partir de 
janeiro de 2022. Estas 
duas últimas parcelas 
ficam condicionadas ao 
crescimento mínimo de 
6,5% e 7%, respectiva-
mente, da receita cor-
rente líquida em relação 
ao ano anterior.
 O governador 
também anunciou a 
contratação, via con-
curso público, de quase 

seis mil novos servido-
res, com impacto direto 
de R$ 200 milhões ao 
ano. A maior parcela 
é de policiais militares 
(2.560), professores 
(988), policiais civis 
(400), profissionais de 
saúde (400) e agentes 
de cadeia (1.269).
Também serão contra-
tados peritos para a Po-
lícia Científica e profis-
sionais para a Agência 
de Defesa Agropecuária 
do Paraná (Adapar), 
Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP), Departa-
mento de Estradas de 
Rodagem (DER), Teatro 
Guaíra e para o Quadro 
Próprio do Poder Exe-
cutivo (QPPE).

PROMOÇÕES 
 Ratinho Junior 
também garantiu a ma-
nutenção do programa 
de promoções e pro-
gressões. O benefício 
representa um cresci-
mento vegetativo mé-
dio de 2,3% ao ano da 

folha de pagamento de 
ativos. Este índice sig-
nifica uma despesa ex-
tra de R$ 1,3 bilhão até 
2022.
 Além do reajus-
te do salário, também 
serão concedidos au-
mentos nos valores do 
auxílio-alimentação, do 
vale-transporte e a ofer-

ta de perícia médica em 
oito polos do interior do 
Estado, que representa-
rão um custo adicional 
de R$ 25,4 milhões em 
2019.

CONDIÇÕES 
 Para cumprir 
a agenda de reajuste 
e novas contratações, 
sem ultrapassar o limi-

te com as despesas de 
pessoal ativo e inati-
vo imposto pela Lei de 
Responsabilidade Fis-
cal, o Estado prevê o 
fim da licença prêmio. 
Serão preservadas as 
licenças já adquiridas e 
instituído um programa 
para indenizar ou asse-
gurar o usufruto destas.

Frio intenso chega ao Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste

 Uma massa de 
ar polar intensa vai levar 
frio à região Sul e partes 
do Sudeste e Centro-O-
este, a partir de hoje (4). 
As baixas temperaturas 
são esperadas até no 
Norte do país, de acordo 
com o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet).
 Tempera tu ras 
abaixo de 0 graus Cel-
sius (ºC) devem ser re-
gistradas nas áreas de 
serra e planalto do Rio 
Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná. Nos 
três estados, a previsão 
é de que os termômetros 
registrem -5 ºC nas ma-
nhãs de quinta-feira até 
o domingo (7). Nas ou-

tras regiões, o frio mais 
intenso deve ocorrer nos 
estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Mato 
Grosso do Sul no final 
de semana. As mínimas 
previstas para as primei-
ras horas chegam a 5 °C. 
 Na região Sul, o 
pico de frio deve ocorrer 
até sábado. Nas outras 
regiões, as temperaturas 
mais baixas serão no fi-
nal de semana com au-
mento gradual a partir da 
próxima segunda-feira 
(8).
 O Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal (MDR), por meio do 
Centro Nacional de Ge-
renciamento de Riscos 

e Desastres (Cenad), 
fez um alerta para que, 
durante o período de bai-
xas temperaturas, seja 
oferecida atenção espe-
cial à população mais 
vulnerável (doentes, mo-
radores de rua, idosos e 
crianças).
 A população 
deve se manter agasa-
lhada, beber bastante 
líquido e evitar locais 
fechados e de grande 
circulação de pessoas. 
Tais medidas previnem 
doenças respiratórias 
como gripe, resfriados e 
pneumonia. Nas noites 
mais frias, animais do-
mésticos também devem 
ficar abrigados.

Ministério da Saúde anuncia R$ 233 
milhões para atenção primária

 O Ministério da 
Saúde anunciou hoje 
(3) investimento de R$ 
233,6 milhões para am-
pliar o atendimento à 
população em todo o 
país. Os recursos serão 
usados por 1,2 mil mu-
nicípios para aumentar 
o acesso a exames, 
consultas e medica-
mentos nos atendimen-
tos feitos por equipes 
de saúde da família 
que atuam em cuidados 
básicos e prevenção 
de doenças. Em 2020, 

o investimento deve 
aumentar e chegar a 
aproximadamente R$ 
400 milhões. O anúncio 
foi feito pelo ministro da 
Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, durante o 
Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais 
de Saúde, que é reali-
zado nesta semana em 
Brasília.
 Durante o 
evento,  Mandetta as-
sinou uma portaria 
para garantir as medi-
das e disse que a me-

lhora no atendimento 
à população passa 
pela atenção primária 
à saúde, que é priori-
dade para o governo 
federal. "Vamos au-
mentar ao máximo a 
resolutividade da bá-
sica [saúde] porque é 
ela a alma do Sistema 
Único de Saúde e vo-
cês [secretários] serão 
o corpo e as pernas 
desse Sistema Único 
de Saúde. Nós não 
vamos deixar ninguém 
para trás. Vamos pe-

dir mais recursos para 
a saúde sempre, mas 
vamos aumentar a co-
brança pelos resulta-
dos", afirmou. 
 De acordo com 
a pasta, 10 milhões de 
pessoas devem ser be-
neficiadas e vão pas-
sar a ser assistidas na 
atenção primária, porta 
de entrada do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
Devem ser credencia-
das pelos municípios 
1,4 mil equipes de 
saúde da família, 1,4 
mil equipes de saúde 
bucal, além de agen-
tes comunitários, la-
boratórios de próteses 
dentárias, consultórios 
de rua e unidade odon-
tológicas móveis. As 
localidades vão rece-
ber os recursos após o 
cadastramento dos pro-
fissionais e o início dos 
atendimentos. 
 A meta do Mi-
nistério da Saúde neste 
ano é ter em funciona-
mento 50 mil equipes 
de Saúde da Família. 
Atualmente, são 43 
mil, responsáveis pela 
assistência de 63% da 
população.


