
• Destaque desta quarta-feira para o forte calor previs-
to para maior parte do Paraná. Temperaturas acima dos 
30°C em boa parte das cidades (exceção do litoral, onde 
fica com mais nuvens). No oeste, noroeste e no norte va-
lores podem até superar os 40°C! 
Mín: 15°C em Curitiba
Máx: 38°C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
30/09/20............................... R$ 132,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
30/09/20.................................R$ 54,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
30/09/20................................. R$ 65,00

Fonte: Deral/Seab

Orçamento de 2021 prevê queda de R$ 1,7 bilhão
nas receitas do Estado

 O Governo do 
Estado prevê queda de 
R$ 1,7 bilhão na arreca-
dação tributária e perdas 
de 2,5% nas transferên-
cias da União em 2021 
em relação aos valores 
previstos no orçamento 
de 2020, o que vai exigir 
novo rigor orçamentário 
e controle ainda mais 
amplo sobre as contas 
públicas. Essas diretri-
zes constam no Proje-
to da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), encami-
nhado nesta terça-feira 
(29) para a Assembleia 
Legislativa.
 A peça prevê 
despesa total de R$ 50,6 
bilhões, valor 1,3% su-
perior ao previsto para 
o exercício de 2020. Se-
rão destinados R$ 9,8 
bilhões para a Educa-
ção, R$ 4,4 bilhões para 
Segurança Pública, R$ 
5,5 bilhões para Saúde, 
R$ 745,5 milhões para 
Agricultura e R$ 11,7 bi-
lhões para previdência 
dos servidores.
 O primeiro Orça-
mento do Estado depois 
da Covid-19 reflete o 
colapso econômico de-
corrente da pandemia, 

que teve reflexo nas 
contas públicas. “O tex-
to foi trabalhado diante 
de um cenário atípico. 
São desafios enormes 
na saúde, na questão de 
emprego e renda, e tam-
bém na contabilidade 
fiscal. Essa peça retra-
ta o enorme desafio do 
próximo ano”, afirmou 
o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva. “A redução 
da atividade econômica 
impacta no nosso orça-
mento”.

CUSTEIO MENOR
 Ele complemen-
tou que a previsão das 
receitas do Orçamento 
Fiscal, responsável pelo 
custeio das secretarias, 
caiu 0,8% em relação a 
2020. “A previsão de R$ 
1,7 bilhão a menos na 
receita própria é muito 
parecida com a prevista 
para 2020, mas no ano 
que vem não teremos 
apoio do governo fede-
ral. Teremos que conti-
nuar a política de corte 
de gastos, estimular al-
ternativas para garantir 
eficiência e honrar os 
compromissos básicos”, 
acrescentou Silva. “O 
Paraná é um Estado for-

te e faremos o dever de 
casa com gestão e pla-
nejamento”.
 O secretário da 
Fazenda, Renê Garcia 
Junior, afirmou que Or-
çamento de 2021 tem o 
compromisso da trans-
parência. Ele destacou 
a parceria com o Poder 
Legislativo para a dis-
cussão dos detalhes do 
projeto. “O orçamento 
é um contrato do Esta-
do com a sociedade, e 
nada mais justo do que 
a Assembleia Legisla-
tiva discutir essa peça, 
as receitas e despesas”, 
afirmou. “Não encontra-
mos solução mágica. 
Ele retrata exatamente 
aquilo que se espera, 
sem alternativa de re-
ceita fictícia ou meca-
nismos para esconder a 
situação. É uma realida-
de complexa, difícil, com 
impacto nas despesas 
obrigatórias”.

DESPESAS
 A Receita Or-
çamentária Total dos 
Orçamentos Fiscal e 
do Regime Próprio de 
Previdência Social é 
estimada em R$ 47,1 
bilhões. De forma geral, 

as despesas a partir de-
las estão distribuídas da 
seguinte forma: R$ 35,3 
bilhões para secretarias 
e demais instituições 
públicas, inclusive ou-
tros poderes e R$ 11,7 
bilhões para o Regime 
Próprio da Previdência.
 As despesas de 
investimento das empre-
sas públicas indepen-
dentes foram fixadas em 
R$ 3,4 bilhões, sendo 
R$ 1,7 bilhão da Copel, 
R$ 1,5 bilhão da Sane-
par e R$ 114 milhões da 
Portos do Paraná.

OUTROS PODERES
 Os repasses 
para os outros poderes 
previstos na LOA 2021 
somam R$ 4,3 bilhões. 
São R$ 2,12 bilhões 
para o Tribunal de Justi-
ça, R$ 992 milhões para 
o Ministério Público do 
Estado, R$ 388 milhões 
para o Tribunal de Con-
tas, R$ 720 milhões para 
a Assembleia Legislati-
va e R$ 72 milhões para 
a Defensoria Pública.

PREVIDÊNCIA
 Como reflexo da 
reforma previdenciária, 
as receitas do Regime 
Próprio de Previdência 

do Estado aumentarão 
em 23,4% em relação 
a 2020, mas a despesa 
fixa ainda mantém cres-
cimento significativo, na 
casa de 6,9%. A reforma 
previdenciária possibi-
litará a contenção da 
despesa do Estado em 
aproximadamente R$ 
2 bilhões nos próximos 
cinco anos.

TRAMITAÇÃO
 O presidente da 
Assembleia Legislativa 
do Paraná, deputado 
Ademar Traiano, afir-
mou que a LOA vai tra-

mitar em paralelo com a 
LDO, que teve a votação 
postergada em função 
da pandemia e só pode 
ser alterada pelo Poder 
Executivo. A LOA será 
encaminhada nesta se-
mana para a Comissão 
de Orçamento para aná-
lises e eventuais emen-
das parlamentares.
 “A Assembleia 
sempre deu a sua con-
tribuição com a socie-
dade. Temos uma har-
monia perfeita entre os 
Poderes no Paraná, por 
isso somos respeitados 

no contexto nacional. 
Justamente por isso te-
remos que ter um olhar 
diferenciado para as 
contas públicas do ano 
que vem”, afirmou Traia-
no.

PRESENÇAS
 A entrega do 
Projeto da Lei Orçamen-
tária Anual contou com 
a participação do depu-
tado estadual Hussein 
Bakri, líder do Governo, 
e do secretário de Admi-
nistração e da Previdên-
cia, Marcel Micheletto.

Fonte: aen.pr.gov.br

Caixa inicia pagamento do auxílio emergencial extensão
 A Caixa Econômi-
ca Federal começa a pagar 
a partir de hoje (30) o au-
xílio emergencial extensão 
(AEE), no valor de R$ 300 
(ou R$ 600 para mães de 
família monoparentais). As 
informações sobre o calen-
dário de pagamentos fo-
ram detalhadas ontem (29) 
pela Caixa em entrevista 
coletiva.
 Ao todo, cerca de 
3,6 milhões de beneficiá-
rios nascidos em janeiro 
terão o benefício creditado 
hoje na poupança digital da 

instituição, acessada pelo 
aplicativo Caixa TEM. Des-
se total, 1,4 milhão são de 
pessoas que ainda estão 
recebendo uma das cinco 
parcelas do auxílio de R$ 
600, enquanto 2,2 milhões 
já fazem parte do grupo 
do auxílio residual de R$ 
300. Ao todo, de outubro a 
dezembro, cerca de 27 mi-
lhões de beneficiários que 
se cadastraram por meios 
digitais ou que integram o 
Cadastro Único de Progra-
mas Sociais (CadÚnico) 
vão receber o benefício re-

sidual de R$ 300.
 Veja o calendário 
completo, de acordo com 
o mês de nascimento, na 
tabela. As parcelas seguin-
tes serão pagas também 
conforme calendário es-
pecífico, já informado pela 
Caixa. 
 O beneficiário do 
auxílio emergencial que 
pertence ao Bolsa Família, 
com final de NIS 0, também 
recebe a nova parcela nes-
ta quarta-feira. Os demais 
integrantes do programa 
já receberam o pagamento 

da primeira parcela de R$ 
300 nas últimas semanas e 
seguirão recebendo as no-
vas parcelas no calendário 
habitual. 
 Até agora, já 
foram pagos R$ 213,8 
bilhões do auxílio emer-
gencial para 67,2 milhões 
de brasileiros desde abril, 
quando o programa foi ins-
tituído. Esse número vai 
aumentar um pouco mais 
porque o governo também 
confirmou que 492 mil ins-
critos no programa tiveram 
o cadastro reavaliado e 
validado pelo Ministério 
da Cidadania. Com isso, 
o total de beneficiários do 
programa será de 67,7 mi-
lhões. Mais de 200 mil ca-
dastros seguem em reava-
liação e também poderão 
ser aprovados e incluídos 
posteriormente no calen-
dário de pagamentos.

Regras
 A extensão do 
auxílio emergencial come-
ça a ser paga assim que 
a pessoa tiver recebido a 
quinta parcela do bene-
fício original, seguindo o 
cronograma de depósi-

Calendário de pagamentos - ciclo 3

Data número de 
beneficiados

mês de 
nascimento

30 de setembro (quarta-feira) 3,6 milhões janeiro
05 de outubro (segunda-feira) 3,3 milhões fevereiro
07 de outubro (quarta-feira) 3,8 milhões março
09 de outubro (sexta-feira) 3,6 milhões abril
11 de outubro (domingo) 3,8 milhões maio
14 de outubro (quarta-feira) 3,6 milhões junho
16 de outubro (sexta-feira) 3,6 milhões julho
21 de outubro (quarta-feira) 3,6 milhões agosto
25 de outubro (domingo) 3,7 milhões setembro
28 de outubro (quarta-feira) 3,6 milhões outubro
29 de outubro (quinta-feira) 3,5 milhões novembro
01 de novembro (domingo) 3,5 milhões dezembro

tos e com a data limite de 
31 de dezembro. Assim, 
quem se cadastrou pelo 
aplicativo ou site do banco 
e começou a receber o be-
nefício em abril, receberá 
as nove parcelas, assim 
como todos os integrantes 
do Bolsa Família cujo valor 
do auxílio emergencial é 
maior que o recebido pelo 
programa de transferência 

de renda.
 "Quem recebeu a 
primeira parcela em abril, 
já recebeu cinco parcelas 
do auxílio emergencial e 
são esses que começam 
a receber a extensão. Eles 
vão receber quatro parce-
las da extensão do auxílio: 
setembro, outubro, novem-
bro e dezembro. Quem re-
cebeu em maio a primeira, 

só termina de receber a 
quinta parcela agora. En-
tão receberá três parcelas 
da extensão. Assim su-
cessivamente. Quem está 
no Bolsa Família receberá 
nove parcelas, porque se-
gue o calendário habitual 
do programa", ressaltou o 
presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, em entrevista.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
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