
• Quarta-feira de sol. Será mais um dia de tempo seco e 
mais aquecido. Amanhã o dia terá predominio de sol em 
todas as regiões. A massa de ar seco continua bloquean-
do as frentes frias e da ocorrencia de chuvas.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
05/08/20............................... R$ 104,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/08/20.................................R$ 44,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/08/20................................. R$ 58,00

Fonte: Deral/Seab

Estado já cumpriu 92% dos convênios com municípios
 O chefe da Casa 
Civil do Governo do Es-
tado, Guto Silva, fez um 
balanço dos resultados 
obtidos pelo programa 
Paraná Mais Cidades 
durante encontro nesta 
segunda-feira (03) com 
a base de apoio ao Go-
verno na Assembleia. A 
reunião serviu também 
para confirmar o repas-
se de R$ 100 milhões 
por parte do Legislativo 
para a compra de vaci-
nas contra a Covid-19.
 Guto Silva des-
tacou que o projeto, 
iniciado em outubro do 
ano passado, formalizou 
3.572 protocolos com 
municípios paranaen-
ses. Deste total, 1.715 
(48%) já foram pagos ou 
entregues. Outros 1.572 

(44%) têm recursos em-
penhados ou estão em 
fase final de execução 
dos convênios. Apenas 
285, o equivalente a 8%, 
estão pendentes por fal-
ta de documentos ou 
projetos por parte das 
prefeituras municipais.
 C o o r d e n a d o 
pela Casa Civil, o pro-
grama é uma parceria 
entre o Governo e a 
Assembleia Legislativa 
e conta com R$ 351 mi-
lhões, provenientes do 
Tesouro Estadual e da 
devolução do exercício 
orçamentário do Legis-
lativo.
 Todos os 399 
municípios do Paraná, 
sem exceção, estão 
sendo beneficiados pelo 
programa. O apoio às ci-

dades é formalizada por 
meio de convênios, por 
intermédio das secreta-
rias envolvidas e com a 
indicação dos deputa-
dos estaduais.
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior destacou o volu-
me de ações concluídas 
por intermédio do pro-
jeto. “Todas as regiões 
do Estado são bene-
ficiadas. O Governo e 
os deputados buscam 
construir com as prefei-
turas a melhor parceria 
possível, com foco no 
desenvolvimento. Uma 
atitude humanista que 
reúne os diferentes Po-
deres”, afirmou. “São re-
cursos, parte da Assem-
bleia parte do Governo 
do Estado, que chegam 

aos municípios por meio 
de benfeitorias”, acres-
centou.

INVESTIMENTOS
 O Paraná Mais 
Cidades tem como foco 
fomentar o desenvolvi-
mento e oferecer assis-
tência e investimentos 
aos municípios do Pa-
raná. O programa foi 
desenhado junto com 
os deputados estaduais 
para fazer com que os 
recursos cheguem na 
ponta e atendam áreas 
como infraestrutura, se-
gurança pública e saú-
de, que impactam dire-
tamente o cidadão.
 “Foi um pedido 
pessoal do governa-
dor Ratinho Junior para 
que o programa Paraná 
Mais Cidades não fos-

se interrompido mesmo 
com a crise econômica 
decorrente da pande-
mia do coronavírus”, 
disse Guto Silva. “É um 

exercício grande, em 
parceria com a Assem-
bleia, para honrar os 
compromissos e levar 
desenvolvimento para 

os municípios, gerando 
emprego e renda para 
os paranaenses”, afir-
mou.

Fonte: aen.pr.gov.br

Paraná já conta com R$ 200 milhões para compra de vacinas
 O Governo do 
Estado terá reserva or-
çamentária de R$ 200 
milhões para a compra 
de vacinas contra a Co-
vid-19. Metade do valor 
virá do caixa da Secre-
taria da Saúde referente 
à emenda ao projeto de 
lei 248/2020, que dispõe 
sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 
para o exercício de 2021. 
A outra parte é resultado 
de um repasse da As-
sembleia Legislativa do 
Paraná.
 A transferência 
dos recursos do Legis-
lativo para o Executivo 
foi formalizada nesta se-
gunda-feira (03), em ce-
rimônia no Palácio Igua-

çu, com o governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior e o presidente da 
Assembleia, deputado 
Ademar Traiano.
 “Esse apoio por 
parte da Assembleia Le-
gislativa reforça a união 
entre todos os Poderes 
do Estado. São mais 
recursos para o enfren-
tamento à pandemia de 
coronavírus, para a com-
pra de vacinas tão logo 
elas existam e sejam 
certificadas pelos orga-
nismos internacionais. 
Estamos todos unidos 
para defender a saúde 
dos paranaenses”, des-
tacou Ratinho Junior.
 O governador 
reforçou que o Paraná 

fechou uma importante 
parceria de cooperação 
técnica e científica com a 
China para iniciar a tes-
tagem e a produção de 
vacina contra  vírus no 
Estado, por meio do Te-
cpar (Instituto de Tecno-
logia do Paraná).
 O termo de con-
fidencialidade com a 
empresa estatal chinesa 
Sinopharm que possibili-
tará a realização da ter-
ceira fase de testes da 
vacina no Paraná, lem-
brou ele, já foi inclusive 
assinado. A expectativa 
é que o processo de tes-
tagem possa começar 
ainda no mês de agosto.
 Paralelamente, 
o Estado estrutura ainda 

um acordo diplomático 
com a Rússia também 
para fornecimento de va-
cina contra a Covid-19. 
Atualmente, cerca de 
130 vacinas contra a Co-
vid-19 estão sendo pro-
duzidas no mundo. Em 
estágio avançado estão 
os estudos realizados 
pela Universidade Ox-
ford, da Inglaterra, e pelo 
Instituto Butantã, de São 
Paulo, que está testando 
no Brasil a vacina produ-
zida pela Sinovac, que 
tem sede na China.
 “ P r e c i s a m o s 
estar preparados para 
quando existir uma so-
lução segura, ter as 
condições para ajudar a 
população. Por isso essa 

parceria com o Legis-
lativo é tão importante. 
São R$ 200 milhões já 
reservados para serem 
usados exclusivamente 
para a vacina”, afirmou 
Ratinho Junior.

ECONOMIA
 Presidente da 
Assembleia, Ademar 
Traiano também des-
tacou a parceria com o 
Executivo em nome de 
uma solução eficiente 
para o controle da pan-
demia. Segundo ele, os 
R$ 100 milhões são re-
sultado das medidas de 
economia implantadas 
pelo Legislativo e que 
possibilitaram a sobra de 
caixa.
 O deputado 
lembrou, ainda, que a 
Assembleia colaborou 
com o Estado em outros 
momentos durante a cri-
se sanitária. Citou como 
exemplo o repasse de 
R$ 37 milhões para o 
Fundo Estadual de Saú-
de para ampliação dos 
leitos de enfermaria e 
UTI destinados ao trata-
mento da doença.
 “Estamos dando 
mais uma contribuição 
para a sociedade para-
naense com essa dispo-
nibilidade de recursos. 
É um gesto do Poder 
Legislativo em nome de 
todos os deputados e 
deputadas”, disse Traia-
no. “Um apoio para que 
a vacina seja distribuída 
de forma gratuita para os 

paranaenses”, comple-
tou o primeiro secretário 
da Assembleia, deputa-
do Luiz Cláudio Roma-
nelli.

LDO
 Já em relação ao 
orçamento para 2021, o 
Governo do Estado apre-
sentou no mês passado 
emenda ao projeto de 
lei 248/2020, que dispo-
nibiliza R$ 100 milhões 
no caixa da Secretaria 
de Saúde para aquisição 
de vacinas contra o novo 
coronavírus.
 A iniciativa foi 
determinada pelo gover-
nador Carlos Massa Ra-
tinho Junior e apresen-
tada para a Assembleia 
Legislativa para assegu-
rar recursos para a com-
pra futura do imunizan-
te. “Ainda não sabemos 
o valor da vacina, mas 
R$ 200 milhões é um 
valor considerável que 
atenderia muito bem o 
Estado do Paraná. Além 
disso, o Tecpar pode ser 
parceiro na produção, o 
que ajudaria a baratear 
os custos”, explicou Ra-
tinho Junior.
 O Governo do 
Estado encaminhou a 
Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para 2021 em 
abril deste ano. A peça 
previa uma arrecadação 
total de R$ 47,7 bilhões, 
valor 3,1% maior do que 
o estimado para 2020, 
de R$ 46,2 bilhões – es-
timativa que não deve 

ser correspondida diante 
da queda de arrecada-
ção, que já alcançou R$ 
1,7 bilhão de acordo com 
a Secretaria da Fazenda. 
Agora, a previsão para o 
próximo ano é de uma 
queda de R$ 2,1 bilhões 
na receita tributária do 
Estado, passando de 
R$ 38,9 bilhões para R$ 
36,8 bilhões.

PRESENÇAS
 Participaram do 
ato os secretários Guto 
Silva (Casa Civil), Beto 
Preto (Saúde) e Renê 
Garcia (Fazenda); e os 
deputados estaduais 
Hussein Bakri, Gilson 
de Souza e Soldado 
Adriano José. Os demais 
parlamentares acompa-
nharam a cerimônia por 
meio de videoconferên-
cia.

Fonte: aen.pr.gov.br
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