
• O destaque para esta segunda-feira será para a grande 
variação das condições atmosféricas. A sensação de tempo 
abafado e pancadas de chuvas ao longo do dia em todas as 
regiões paranaenses.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
14/10/19................................. R$ 76,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
14/10/19.................................R$ 31,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
14/10/19................................. R$ 45,00

Fonte: Deral/Seab

Governo promove Fórum de Erradicação da Pobreza
 A Secretaria de 
Estado da Justiça, Fa-
mília e Trabalho vai pro-
mover nesta quinta-feira 
(17) o 1º Fórum Esta-
dual de Erradicação da 
Pobreza com objetivo 
de conscientizar a so-
ciedade, instituições e 
órgãos públicos sobre o 
elevado número de pes-
soas que ainda estão 
em situação de extre-
ma pobreza, expostos à 
miséria, fome crônica e 
violência.
 O evento, que 

marca o Dia Internacio-
nal da Erradicação da 
Pobreza, será das 13h 
às 17h30 no Câmpus da 
Indústria da Federação 
das Indústrias do Es-
tado do Paraná (Fiep), 
apoiadora do fórum.
 Segundo o se-
cretário Ney Leprevost, 
a garantia do desen-
volvimento sustentável 
é uma política pública 
prioritária na gestão do 
governador Carlos Mas-
sa Ratinho Júnior. “Nes-

te fórum levaremos à 
sociedade o debate so-
bre as melhores formas 
de erradicar a pobreza 
e traremos estandes 
com exemplos de boas 
práticas, onde haverá 
a troca de informações, 
contatos e experiências 
na busca de um Estado, 
um país e um mundo 
melhor”, disse.
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL - A er-
radicação da pobreza 
é o número 1 dos 17 
Objetivos de Desen-

volvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030 
da ONU. Em 2000, o 
mundo comprometeu-se 
a reduzir pela metade o 
número de  p e s s o -
as vivendo em extrema 
pobreza, o que resultou, 
nos anos seguintes, em 
ganhos notáveis em de-
senvolvimento huma-
no. 
 Até 2015, a p 
obreza havia sido redu-
zida significativamen-
te. O acesso ao ensino 
básico e os resultados 

da saúde aumentaram, 
além do progresso na 
promoção da igualdade 
de gênero e no empode-
ramento das mulheres e 
meninas.
 Com isso, as 
metas do ODS estabe-
lecem “planos de ação” 
para que todas as pes-
soas tenham acesso a 
uma rede básica que 
garanta uma vida dig-
na e de qualidade para 
todos e todas, segundo 
informações de espe-
cialistas do Programa 
das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento 
(PNUD).
 O Fórum será 
aberto ao público e os 
interessados podem fa-
zer o credenciamento 
às 12h do dia do evento 
no local.
 SERVIÇO: 1º 
Fórum Estadual de Er-
radicação da Pobreza. 
  Data: 17 
(quinta-feira). 
 Horário: 12h 
(credenciamento); das 
13h às 17h30.
 Local: Câmpus 
da Indústria, Avenida 
Comendador Franco, 
1341, Jardim Botânico, 
Curitiba-PR.

PROGRAMAÇÃO
12h – Credenciamen-

to.
 13:30h - Aber-

tura: Secretário da Jus-
tiça, Famíia e Trabalho, 
Ney Leprevost.
 1ª Mesa - Erra-
dicação da Pobreza e 
Sociedade. Mediador: 
Sérgio Tadeu Monteiro 
de Almeida:
 • 14h - Olympio 
de Sá Sotto Maior Neto 
(Ministério Público do 
Paraná): Democracia, 
Direitos Humanos e Po-
breza.
 • 14h20 - Angé-
lica Winter Boldt (PHD 
em Genética UFPR): 
Epigenética da Pobreza.
 • 14h40 – Mau-
rício Barcellos Degel-
mann (ODS): Estética 
da miséria e da fome.
 • 15h – Éder 
Eduardo Bublitz (presi-
dente da Ceasa): Segu-
rança alimentar e banco 
de alimentos.
 15h20 – Coffee 
break.

2° Mesa- tema Erra-
dicação da Pobreza 
e Gestão Inovadora. 

Mediador: Tadeu Átila 
Mendes, chefe do De-
partamento de Assis-
tência Social da Sejuf:
 • 16h – Elias de 
Sousa Oliveira (secre-
tário Assistência Social 
de Foz do Iguaçu): A 
visão do gestor público 
na prática de combate à 
pobreza.

 • 16h15 - Ro-
gério Rigueti Gomes 
(prefeito de Engenheiro 
Beltrão): Ações estraté-
gicas para a erradica-
ção da pobreza.
 • 16h30 – Letícia 
Reis (Programa Nossa 
Gente): Programas es-
taduais de combate à 
pobreza.
 16h45 - Tadeu 
Átila Mendes: Ecossis-
tema de inovação social 
e empreendedora: mo-
delo para o Brasil. 
 • 17h – Denise 
Colin (Ministério Público 
do Paraná): A importân-
cia da Reflexão sobre a 
pobreza para o desen-
volvimento sustentável.
ESTANDES CONFIR-

MADOS:
•  ODS
•  SINERTEC
•  UNESPAR
•  MULHERES LÍDERES
•  INSTITUTO RESSUR-
GIR
•  PUC PR
• Associação Ressurgir 
(Andressa Prestes)
• IGREJAS EVANGÉLI-
CAS
• ASSOCIAÇÃO DOS 
ARTESÃOS
•  IGREJA CATÓLICA
•  CEASA-PR
•  Artesanato
•  Programa Nossa Gen-
te.

Fonte: aen.pr.gov.br

Mercado financeiro reduz estimativa 
de inflação para 3,28% em 2019

 Instituições finan-
ceiras reduziram, pela dé-
cima vez seguida, a esti-
mativa para a inflação este 
ano. Segundo pesquisa 
do Banco Central (BC) fei-
ta ao mercado financeiro, 
divulgada todas as segun-
das-feiras pela internet, a 
previsão para a inflação, 
calculada pelo Índice Na-
cional de Preços ao Con-
sumidor Amplo, passou 
de 3,42% para 3,28% em 
2019.
 Para 2020, a es-
timativa caiu de 3,78% 
para 3,73%, na segunda 
redução seguida. A previ-
são para os anos seguin-
tes não teve alterações: 
3,75% em 2021, e 3,50%, 
em 2022.
 As projeções para 
2019 e 2020 estão abaixo 
do centro da meta de in-
flação que deve ser per-
seguida pelo BC. A meta 
de inflação, definida pelo 
Conselho Monetário Na-

cional, é 4,25% em 2019, 
4% em 2020, 3,75% em 
2021 e 3,50% em 2022, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo.
 O principal ins-
trumento usado pelo BC 
para controlar a inflação 
é a taxa básica de juros, 
a Selic. Quando o Comi-
tê de Política Monetária 
(Copom) do BC reduz a 
Selic, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo 
o controle da inflação e es-
timulando a atividade eco-
nômica.
 Quando o Copom 
aumenta a Selic, o objetivo 
é conter a demanda aque-
cida e isso causa reflexos 
nos preços porque os ju-
ros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a 
poupança.
 Para o mercado 
financeiro, a Selic deve 

terminar 2019 em 4,75% 
ao ano. Atualmente, a Se-
lic está em 5,5% ao ano.
 O mercado finan-
ceiro alterou a expectati-
va para o fim de 2020 de 
5,5% para 4,75% ao ano.
 Para 2021, a ex-
pectativa é que a Selic ter-
mine o período em 6,50% 
ao ano, a mesma previsão 
há duas semanas. Para 
o fim de 2022, a previsão 
permanece em 7% ao 
ano, há 12 semanas.
Crescimento da econo-

mia
 A previsão para a 

expansão do Produto In-
terno Bruto (PIB) – a soma 
de todos os bens e servi-
ços produzidos no país – 
é mantida em 0,87% em 
2019, há seis semanas 
consecutivas.
 As estimativas 
para os anos seguintes 
também não foram altera-
das: 2% em 2020; e 2,50% 
em 2021 e 2022.

Dólar
 A previsão para 
a cotação do dólar segue 
em R$ 4 e, para 2020, em 
R$ 3,95.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Futebol Suiço agitou
Primeiro de Maio

 As semifinais do 2º Campeonato Regional de Futebol Suiço agitaram as 
dependências do Estádio Municipal de Primeiro de Maio, na manhã de domingo.


