
• Os destaques meteorológicos para esta terça-feira são: for-
tes calor e o retorno das instabilidades (pancadas de chuvas). 
Devido ao aumento da instabilidade atmosférica o risco para os 
temporais aumenta principalmente no período de maior aqueci-
mento.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
26/11/19 ................................. R$ 77,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
26/11/19 .................................R$ 34,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
26/11/19 ................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Aplicativo ajuda a economizar e prevenir fraudes na Black Friday
 Esperada por 
muitos consumidores, 
ao final do mês aconte-
cerá a Black Friday, dia 
em que produtos são 
ofertados com preços 
mais acessíveis. O apli-
cativo Menor Preço, do 
Governo do Paraná, de-
senvolvido em parceria 
pela Celepar e a Secre-
taria da Fazenda, auxilia 
os cidadãos na hora das 
compras.
 O aplicativo per-
mite que o consumidor 
visualize um histórico an-
terior dos valores do pro-
duto, com a ilustração de 
um gráfico de segmento 
em que é possível medir 
os parâmetros de evolu-
ção e regressão em até 
2 meses.
 Assim, é possí-
vel saber se houve efe-
tivamente redução no 
valor do produto a ser 

ofertado na Black Friday. 
O aplicativo é, portanto, 
um aliado para quem 
não quer cair em propa-
ganda enganosa e tam-
bém para economizar.
 O Menor Preço 
faz parte do programa 
Nota Paraná, no qual 
participa o consumidor 
que coloca o número 
do CPF na nota fiscal. 
O usuário pode pesqui-
sar o menor preço de 
um produto em mais de 
100 mil estabelecimen-
tos participantes do Nota 
Paraná.
 As informações 
são atualizadas em tem-
po real toda vez que um 
estabelecimento realiza 
uma venda. “Toda sema-
na, mais de 10 milhões 
de preços são atuali-
zados”, explica a coor-
denadora do programa 
pela Secretaria da Fa-

zenda, a auditora fiscal 
Marta Gambini.
 CPF NA NOTA 
- A diretora do Procon, 
Claudia Silvano, destaca 
as várias iniciativas do 
Governo do Estado que 
também podem ajudar 
os consumidores. “É im-
portante fazer o cadastro 
no Nota Paraná, pedir a 
nota fiscal na hora da 
compra e o CPF na nota, 
pois, além dos inúmeros 
benefícios, como prê-
mios e possibilidade de 
trocar por serviços ou 
ter desconto no IPVA, o 
consumidor terá a nota 
arquivada por 14 meses 
no aplicativo para caso 
haja necessidade de fa-
zer reclamação ou tro-
ca”, explica ela.
 Claudia ressal-
tou que quanto maior o 
número de pedidos de 
CPF na nota, maior será 

o banco de dados com 
informações de preços 
no aplicativo Menor Pre-
ço. “Mais consumidores 
serão ajudados e bene-
ficiados, e as vantagens 
se estendem ao próprio 
mercado, pois fomenta 
uma competitividade po-
sitiva”, conclui.
 Depois de se 
inscrever no Nota Para-
ná, o consumidor infor-
ma o produto, por meio 
de sua descrição, pela 
marca ou pelo código de 
barras. O programa pes-
quisa o menor preço da 
própria cidade do usuá-
rio.
 O Menor Preço 
também está disponível 
para dispositivos móveis 
nas plataformas Android 
e iOS. https://menorpre-
co.notaparana.pr.gov.br/
about
 ÍNDICE – Vincu-

lado à Secretaria da Jus-
tiça, Família e Trabalho 
do Governo do Paraná, 
o Procon também ofere-
ce em seu site o Procon 
PR em Números, que 
permite ao consumidor 
visualizar a quantidade 

de reclamações sobre 
diversos produtos e mar-
cas, como um índice de 
reclamações, que facilita 
a escolha para compras.
BLACK FRIDAY - A data 
mais esperada do ano 
para os consumidores 

que querem comprar 
produtos com preços 
mais acessíveis, co-
nhecida como “Black 
Friday”, acontecerá ofi-
cialmente no dia 29 de 
novembro, sexta-feira.

Fonte: aen.pr.gov.br

Paraná Solidário já cadastrou 460 doadores e 240 entidades
 O aplicativo de-
senvolvido pelo Governo 
do Estado, que conecta 
quem deseja doar bens 
e produtos a entidades 
sociais que ajudam quem 
precisa, está facilitando e 
incentivando essas ações 
de solidariedade. Em um 
mês, o aplicativo Paraná 
Solidário atingiu a marca 
de 460 doadores e 240 
entidades cadastradas. 
A tecnologia, idealizada 
pela Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho, com 
apoio técnico da Celepar, 
é uma ponte entre em-
presas e pessoas físicas 
que queiram doar para 
instituições produtos como 
alimentos, roupas, móveis, 
eletrodomésticos, ração 
para animais. É o primeiro 
aplicativo do Brasil conce-
bido especialmente para 
facilitar o processo de doa-
ções feitas pelos cidadãos.
 “O incentivo para 
esta ação está acontecen-
do e queremos aumentar 
cada vez mais o número 
tanto de doadores como 

de entidades beneficiadas, 
por isso contamos com 
todo o apoio para esta boa 
causa”, afirma o secretário 
Ney Leprevost. Ele lembra 
que este período é propí-
cio para doações.
 O secretário des-
taca que no final de ano, 
com a injeção de recursos 
na economia, as famílias 
costumam comprar bens 
e mercadorias novos. “En-
tão, convidamos todos que 
doem roupas, geladeiras e 
outros eletrodomésticos, 
sofás e outros móveis, 
tudo o que não forem mais 
usar, mas que ainda esteja 
em boas condições”.
 DOAÇÃO DE 
TEMPO - A inclusão de 
doação de tempo no apli-
cativo é um ponto impor-
tante a ser destacado, 
afirma a primeira-dama 
do Estado, Luciana Saito 
Massa. “Quem não tem al-
gum bem material a doar, 
sempre tem um pouco 
de tempo para dedicar a 
quem precisa. E o melhor: 
não custa nada. Tudo isso 

vem ao encontro de tudo 
que o nosso Estado pre-
za, que é ser responsável 
socialmente, propagando 
uma corrente do bem”, 
afirma Luciana.
 DIRETA – O app 
é uma ferramenta que 
promove a doação direta 
entre os cidadãos e as en-
tidades beneficentes que 
atendem crianças, adoles-
centes, idosos, mulheres, 
pessoas com deficiência, 
pessoas em situação de 
rua e indígenas. O usuário 
pode escolher para qual 
entidade quer doar, num 
raio de até 50 quilômetros 
de sua localização.
 De acordo com 
o assessor de Gestão In-
teligente e Inovação da 
Seceretaria, André Telles, 
a eficiência do processo 
de doações pelo aplicativo 
viabiliza localizar exata-
mente o produto ou ser-
viço de quem quer doar 
com a entidade que quer 
receber as doações. “A 
alta adesão comprova o 
espírito solidário da popu-

lação paranaense e sua 
familiaridade com proces-
sos inovadores”.
 ITENS - Somente 
neste primeiro mês, mais 
de 50 itens diferentes foram 
doados pelos usuários. Os 
mais pedidos pelas entida-
des são higiene/limpeza, 
alimentação, vestuário, 
além de calçados, cama/
mesa/banho, material es-
colar, eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos, material 
de construção, equipamen-
tos médicos e hospitalares, 
livros, itens esportivos, uni-
versitários, veículos, produ-
tos para animais.
 EXEMPLO – A 
executiva Marcia Caval-
cante conheceu o aplicati-
vo pelas redes sociais. Ela 
estava em uma época de 
mudança e tinha muito coi-
sas que não utilizaria mais. 
“Percebi que tinha muita 
coisa que não usaria, en-
tão optei por baixar o app 
e doar um fogão cooktop 
5 bocas. Segui o passo a 
passo, descrevi o produto 
e logo apareceram as ins-
tituições cadastradas com 
interesse no produto. Vi 
qual mais precisaria pelas 
especificações, combinei 
a entrega pelo chat e eles 
vieram buscar”, conta.
 “Indico muito o 
aplicativo, pois é muito 
intuitivo. Principalmente 
nessa época de Natal em 
que vivemos um espírito 
solidário de realizar boas 
ações, por isso temos que 
nos colocar no lugar do 
próximo”, diz Marcia.

 Uma das entida-
des cadastradas e que 
já recebeu doação foi o 
Centro de Amparo aos 
Idosos Jesus Maria José, 
de São José dos Pinhais. 

“A ferramenta é extraordi-
nária, vai encurtar muito 
os caminhos e diminuir a 
burocracia. Essa ligação 
entre quem quer doar e a 
instituição que precisa da 

doação é muito importante 
para esse trabalho assis-
tencial no estado”, diz o 
diretor administrativo, Edir-
ceu Ferreira Neves.

Fonte: aen.pr.gov.br

Campanha de vacinação em
Primeiro de Maio


