
• Destaque desta quarta-feira para a forte instabilidade que atua 
no Paraná, devido ao avanço da frente fria. Chove em boa parte 
do Estado, com alto risco de temporais.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
27/11/19 ................................. R$ 77,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
27/11/19 .................................R$ 34,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
27/11/19 ................................. R$ 47,00

Fonte: Deral/Seab

Governo reduz para R$ 1.031
estimativa de salário mínimo 

para 2020
 O salário mínimo 
para o próximo ano ficará em 
R$ 1.031, anunciou no fim 
da tarde de hoje (26) o se-
cretário especial de Fazenda 
do Ministério da Economia, 
Waldery Rodrigues. O valor 
representa redução de R$ 
8 em relação ao projeto de 
lei do Orçamento Geral da 
União do próximo ano, que 
previa mínimo de R$ 1.039 
para o próximo ano. 
 O novo valor do mí-
nimo consta de mensagem 
modificativa do Orçamento 
de 2020 enviada hoje (26) 
pelo governo ao Congresso 
Nacional. Segundo Rodri-

gues, a queda da projeção 
se justifica pela redução das 
estimativas da inflação pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) para o 
próximo ano. 
 A mensagem modi-
ficativa reduziu para 3,5% a 
estimativa para o INPC em 
2020, meio ponto percentual 
a menos que a projeção de 
4% que constava no projeto 
de lei do Orçamento. A pre-
visão do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), usado como índi-
ce oficial de inflação, caiu de 
3,9% para 3,5%. 
 A estimativa de cres-

cimento para a economia, 
em contrapartida, aumentou 
de 2,17% para 2,32%. A esti-
mativa para a cotação média 
do dólar no próximo ano au-
mentou de R$ 3,80 para R$ 
4. 
 Ao anunciar a revi-
são das estimativas, Rodri-
gues destacou que a nova 
política para o salário mínimo 
só será decidida nas próxi-
mas semanas pelo presiden-
te Jair Bolsonaro. O secretá-
rio de Fazenda, no entanto, 
diz que o valor servirá de 
referência para o Palácio do 
Planalto.

Fonte: EBC

 A Fundação Municipal de Saúde de Alvorada Do Sul, o Programa de bem com você 
do Instituto ABIHPEC, e o CAPC (centro de Apoio ao Paciente com Câncer).
 Convidam para Oficina de bem com você, a beleza contra o câncer.
 Data: 30/11/2019
 Início: 14h
 Local: Centro Cultural Manoel Palma Cano.

Fonte: facebook.com/alvoradadosul.pr.gov.br/

Alvorada Do Sul convida para 
Oficina de bem com você

Paraná quer fortalecer relações comerciais com o Reino Unido
 Paraná e Reino 
Unido têm interesse em 
fortalecer o intercâmbio 
econômico e as relações 
comerciais. Possíveis 
parcerias nas áreas de 
infraestrutura, agricultura, 
biocombustíveis, saúde 
e educação foram discu-
tidas na terça-feira (26) 
pelo vice-governador Dar-

ci Piana e o embaixador 
britânico no Brasil, Vijay 
Rangarajan, em reunião 
no Palácio Iguaçu.
 Piana destacou 
que o Paraná passa por 
um bom momento, com 
grande crescimento in-
dustrial, atração de inves-
timentos e projetos futuros 
na área de infraestrutura. 

“O Estado já recebeu in-
vestimentos de indústrias 
inglesas no passado, e 
agora precisamos ampliar 
esse relacionamento”, 
afirmou.
 O fim da vacina-
ção contra a febre aftosa 
também abre novos mer-
cados estrangeiros para 
a produção agropecuária 

paranaense, ressaltou o 
vice-governador. “Pode-
mos ter um mercado ex-
traordinário para a venda 
de carnes para a Ingla-
terra, Irlanda, Escócia e 
outros países do Reino 
Unido”, destacou. “Há 
também todo um merca-
do em expansão com o 
acordo do Mercosul e a 
União Europeia, que be-
neficia tantos os países 
sul-americanos como os 
europeus”, salientou.
 OTIMISMO – O 
embaixador afirmou que 
há uma boa expectativa 
com o mercado brasileiro, 
principalmente com a re-
forma da previdência e ou-
tras reformas econômicas. 
“Este momento de otimis-
mo econômico brasileiro 
abre muitas possibilidades 
de investimentos no Para-
ná, desde a infraestrutura, 
agricultura até o comér-
cio”, disse o diplomata.
 “Nosso foco com 
o Estado é o comércio, 

projetos para diminuir a 
emissão de gases do efei-
to estufa e como fazer a 
transição energética para 
fontes renováveis. O Pa-
raná tem um papel fun-
damental nessas áreas”, 
salientou Rangarajan. 
“Temos desafios pareci-
dos na área da saúde, 
que envolve o sistema pú-
blico e o envelhecimento 

da população. Também 
discutimos possibilidades 
de parceria na área de 
educação, para o ensino 
de idiomas. São várias 
possibilidades conjuntas”, 
acrescentou.
 PRESENÇAS – 
Também acompanharam 
a reunião o cônsul hono-
rário do Reino Unido em 
Curitiba, Adam Petterson; 

o gerente de Comunica-
ções e Diplomacia Pú-
blica da embaixada, Pe-
dro Henrique Nogueira; 
o secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto; e a 
vice-presidente do Con-
selho Estadual do Desen-
volvimento Econômico e 
Social (Cedes), Kelly Gui-
marães.

Fonte: aen.pr.gov.br


