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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
20/10/20............................... R$ 144,00 

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
20/10/20.................................R$ 61,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
20/10/20................................. R$ 70,00

Fonte: Deral/Seab

Governador se reúne com bancada para discutir emendas 
federais

 Uma das priori-
dades discutidas foi a ne-
cessidade de alocar re-
cursos no orçamento da 
União para projetos que 
fomentem a geração de 
empregos e o comércio 
local. Estado deve rece-
ber RR 265 milhões em 
emendas de bancada no 
ano que vem, além de R$ 
16 milhões de emendas 
individuais.
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior e os secretários 
estaduais se reuniram 
virtualmente nesta se-
gunda-feira (19) com os 
deputados federais para 
discutir projetos de in-
teresse do Paraná e es-
treitar o diálogo sobre a 
vinculação das emendas 
parlamentares ao Orça-
mento da União de 2021 
a programas e obras prio-
ritárias ao Estado.
 Uma das prio-
ridades discutidas foi a 
necessidade de alocar 
recursos em projetos que 
fomentem a geração de 
empregos e o comércio 
local. Também foram de-
batidas alternativas de 
investimentos na área 
social para solucionar 
gargalos habitacionais e 
para o fortalecimento das 
redes de saúde e edu-
cação, além de recursos 
para apoio ao agronegó-
cio.
 O encontro ante-
cede as discussões seto-
riais que acontecerão nos 
próximos dias, quando os 
representantes do Gover-
no do Paraná e o chefe do 
Escritório de Representa-

ção em Brasília, Rubens 
Bueno II, apresentarão o 
portfólio de projetos pla-
nejados em todas as áre-
as para 2021.
 A conversa preli-
minar teve como objetivo 
discutir a utilização dos 
recursos dentro do plane-
jamento logístico e estra-
tégico do Estado, e pro-
por que os investimentos 
estejam alinhados com 
o plano de retomada da 
economia depois da pan-
demia do novo coronaví-
rus.
 O governador 
destacou que a reunião 
teve como objetivo am-
pliar a parceria estabele-
cida desde 2019 com o 
governo federal e os re-
presentantes do Estado 
em Brasília para a rea-
lização de projetos es-
tratégicos para o Paraná 
em áreas como infraes-
trutura, desenvolvimento 
social, agricultura, educa-
ção, segurança pública, 
saúde e ensino superior.

CONTRAPARTIDA
 Ratinho Junior 
também disse que o go-
verno estadual preten-
de manter a concessão 
de contrapartidas finan-
ceiras às emendas de-
fendidas pela bancada 
federal, a exemplo do 
realizado em 2019/2020 
para transporte escolar e 
aquisição de maquinário 
agrícola.
 “A bancada tem 
sido grande parceira do 
Paraná em todas as áre-
as. Estamos trabalhando 
juntos para consolidar 
aquilo que é bom para o 

Estado”, ressaltou o go-
vernador. “Essa foi uma 
oportunidade de discutir 
o Orçamento, de enten-
der as prioridades da 
bancada e fazer suges-
tões para ver onde é mais 
estratégico liberar os re-
cursos”, afirmou Ratinho 
Junior.
 Segundo ele, o 
ano de 2021 trará gran-
des desafios para os ges-
tores públicos, mas o go-
verno paranaense quer 
fortalecer a parceria com 
os parlamentares. “Para 
o ano que vem teremos 
limitações financeiras em 
função da crise, mas a 
ideia é construir contra-
partidas com a bancada 
para ampliar os recursos 
destinados nas emen-
das”, disse.

OBRAS PÚBLICAS
 O secretário do 
Planejamento e Projetos 
Estruturantes, Valdemar 
Bernardo Jorge, acres-
centou que aos inves-
timentos conquistados 
pela bancada federal se 
somarão recursos estra-
tégicos do próprio Es-
tado dentro do objetivo 
de transformar o Paraná 
num hub logístico.
 Ele citou os fi-
nanciamentos para obras 
públicas nas rodovias 
estaduais, o projeto de 
revitalização do Litoral, 
aportes em infraestrutura 
urbana e nos portos e in-
vestimentos estratégicos 
da Sanepar e da Copel.  
 Esse pacote, 
destacou o secretário, 
ajudará o Paraná a atrair 
investidores e facilitará a 

integração das cadeias 
comerciais.
 Bernardo Jorge 
afirmou que o Estado 
busca recursos junto ao 
Banco Mundial, priorizan-
do ações que gerem em-
prego. Ele citou projetos 
de novas moradias, pa-
vimentações de estradas 
rurais, apoio às coopera-
tivas familiares, aquisição 
de equipamentos para 
agroindústrias e a recu-
peração de escolas. “Tu-
daquilo que for obra civil 
gera muito emprego”, 
destacou o secretário.
 O secretário tam-
bém adiantou que uma 
equipe de técnicos do 
Estado está finalizando 
um planejamento para 
estimular a recuperação 
da economia paranaen-
se. “Nos próximos dias 
vamos apresentar o pla-
no de retomada econômi-
ca. Esses pedidos estão 
dentro desse contexto”, 
disse.

LISTA ESTADUAL
 Estão na lista es-
tadual de projetos a ma-
nutenção das políticas 
de aquisições de equipa-
mentos e viaturas para 
segurança pública, trans-
porte escolar e agronegó-
cio, além de prioridades 
específicas, como cus-
teio para as Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) 
disponibilizadas para en-
frentamento da Covid-19.
 Também inte-
gram as demandas a 
contratação de estudos 
para obras na infraes-
trutura na costa Oeste e 
no Litoral; investimentos 

em pesquisa e sanidade 
agropecuária; e apoio 
para aumentar a integra-
ção entre universidades 
estaduais e empresas, 
com implementações de 
parcerias com grandes 
e pequenas indústrias, 
e microempreendedores 
individuais.
 Governo e parla-
mentares debateram ain-
da o apoio conjunto para 
reformas estruturais das 
escolas estaduais que fa-
rão parte do programa de 
colégios cívico-militares e 
construção de novos con-
domínios dos idosos.
 O primeiro pedi-
do faz parte de um pro-
grama que será imple-
mentado no ano que vem 
em municípios com mais 
de dez mil habitantes. Há 
expectativa de atingir até 
200 unidades no primei-
ro momento. O segundo 
tópico prevê novos re-
cursos para complexos 
de atendimento à terceira 
idade em mais cidades. 
O Viver Mais Paraná 
deve alcançar pelo me-
nos 21 municípios nessa 
primeira fase.
 O reforço na se-
gurança inclui a compra 
de viaturas e de arma-
mento para as polícias, e 
na educação a aquisição 
de ônibus escolares para 
aposentar veículos com 
quase vinte anos de uso.
 Cinco projetos de 
infraestrutura também fo-
ram discutidos: pavimen-
tação de 50,5 quilôme-
tros na BR-153, próximo 
a Imbituva; pavimentação 
entre Campo Mourão e 

Roncador, na BR-158; 
pavimentação entre Iporã 
e Goioerê, na BR-272, no 
Oeste, criando um corre-
dor entre Guaíra e Cam-
po Mourão; além de dois 
Estudos de Viabilidade 
Técnica, Econômica e 
Ambiental (EVTEA).
 O primeiro para 
aumentar a integração 
da região da capital com 
o Litoral e o Porto de Pa-
ranaguá e o outro de uma 
ponte sobre o Rio Para-
ná em Porto São José, 
atraindo um novo naco 
da produção agrícola do 
Mato Grosso do Sul.

PARCERIA
 Para 2021, se-
rão destinados ao Esta-
do pelo menos R$ 265 
milhões em recursos da 
bancada paranaenses, 
além de cerca de R$ 16 
milhões de emendas in-
dividuais, segundo o de-
putado federal Toninho 
Wandscheer, líder da 
bancada paranaense.
 Esses recursos 
se somam a investimen-
tos que estão em anda-
mento, fruto de libera-
ções passadas, como os 
R$ 73 milhões em ônibus 
do transporte escolar e os 
R$ 79 milhões para ma-
quinário agrícola, além 
de R$ 24 milhões para 
consórcios de Saúde.
 “Queremos ava-
liar e ver as necessida-
des mais importantes do 
Governo do Estado. O or-
çamento do ano que vem 
é bastante limitado, mas 
sempre faremos o que é 
mais importante para o 
Paraná. Vamos nos reu-

nir e avaliar esses pedi-
dos democraticamente”, 
afirmou Wandscheer. “Vi-
vemos um momento de 
união e estamos traba-
lhando juntos para ajudar 
o Estado”.

PRESENÇA
 Participaram do 
encontro o vice-governa-
dor Darci Piana; os secre-
tários Guto Silva (Casa 
Civil), Beto Preto (Saúde), 
Renato Feder (Educação 
e Esporte), Romulo Ma-
rinho Soares (Segurança 
Pública), Sandro Alex (In-
fraestrutura e Logística), 
Norberto Ortigara (Agri-
cultura e Abastecimento); 
o superintendente-geral 
de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, Aldo 
Bona; o diretor-geral do 
DER-PR, Fernando Fu-
riatti; o chefe do Escritório 
de Representação do Pa-
raná em Brasília, Rubens 
Bueno II; e os deputados 
federais.

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