
 2006 - R$ 427,00 a R$ 437,80
 2007 - R$ 462,00 a R$ 475,20
 2008 - R$ 527,00 a R$ 547,80
 2009 - R$ 605,52 a R$ 629,65
 2010 - R$ 663,00 a R$ 765,00
 2011 - R$ 708,14 a R$ 817,78
 2012 - R$ 783,20 a R$ 904,20
 2013 - R$ 882,59 a R$ 1.018,94
 2014 - R$ 948,20 a R$ 1.095,60
 2015 - R$1.032,02 a R$ 1.192,45
 2016 - R$ 1.148,40 a R$ 1.326,60
 2017 - R$ 1.223,20 a R$ 1.414,60
 2018 - R$ 1.247,40 a R$ 1.4410
 2019 - R$ 1.306,80 a R$ 1.509,20
 2020 - R$ 1.383,80 a R$ 1.599,40
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Salário mínimo regional vai a R$ 
1.383,80 e segue como o maior do País
 Os trabalhadores do 
Paraná começam 2020 com 
uma excelente notícia. O rea-
juste do salário mínimo regio-
nal do Estado será de 5,86% 
este ano - 1,75 ponto percen-
tual acima do reajuste nacio-
nal. O reajuste eleva o piso 
para R$ 1.383,80 na catego-
ria 1 (o maior do país), po-
dendo chegar a R$ 1.599,40 
de acordo com a categoria. O 
percentual maior que o índice 
nacional foi aprovado nesta 
segunda-feira (13), em vota-
ção no Conselho Estadual do 
Trabalho.
 As classes trabalha-
doras que recebem o piso 
estadual se enquadram nas 
especificações de quatro 
grupos e não se aplica aos 
empregados que têm o piso 
salarial definido em lei fede-
ral, convenção ou acordo co-
letivo de trabalho, e aos ser-
vidores públicos.
 Na categoria dos tra-
balhadores agropecuários, 
florestais e da pesca, o piso 
sobe para R$ 1.383,80. Para 
o setor de serviços adminis-
trativos, serviços gerais, de 
reparação e manutenção e 
vendedores do comércio em 
lojas e mercados, o salário 
aumenta para R$ 1.436,60. 
Esta categoria engloba tam-
bém a classe de trabalhado-
res domésticos.
 Para os emprega-
dos na produção de bens e 
serviços industriais, o piso 
vai para R$ 1.487,20. Para 
o último grupo, na categoria 
de técnicos de nível médio, o 
piso passa a ser R$ 1.599,40.
 “O reajuste do piso 

é o compromisso do nos-
so governo em valorizar os 
trabalhadores. Mantivemos 
o percentual maior para au-
mentar o poder aquisitivo dos 
trabalhadores abrangidos por 
essa lei. Isso vai se refletir no 
movimento do comércio e nos 
serviços”, enfatiza o gover-
nador Carlos Massa Ratinho 
Junior, que assinará decreto 
para oficializar o reajuste.
 “O mínimo regional, 
que já entra na folha de ja-
neiro, é uma referência para 
a negociação das categorias 
sindicalizadas e uma garan-
tia para as categorias que 
não têm sindicato”, lembra o 
secretário de Estado da Jus-
tiça, Família e Trabalho, Ney 
Leprevost. “É uma missão do 
Governo do Paraná trabalhar 
em prol da classe trabalhado-
ra, fazendo com que a gera-
ção de empregos no Paraná 
continue em alta”, reforça.

ANTECIPAÇÃO
 Pela primeira vez na 
história, em 
2020 o rea-
juste do míni-
mo regional 
do Paraná 
vale desde o 
primeiro dia 
do ano – ou 
seja, o novo 
valor deverá 
ser pago já na 
folha salarial 
de fevereiro. 
Também pela 
primeira vez, 
o percentual 
de aumento 
ficou acima 
do reajuste do 

salário mínimo federal.
 Historicamente, de 
acordo com o que determina 
a lei 18766/2016, o piso sala-
rial paranaense é reajustado 
pelo mesmo percentual apli-
cado para o reajuste do Sa-
lário Mínimo Nacional, “ba-
seado na variação do INPC 
do ano anterior, com aplica-
ção adicional, a título de ga-
nho real, da variação real do 
PIB nacional observada dois 
anos antes”.
 Como, porém, o go-
verno federal mudou este 
ano a política de cálculo e de-
cidiu reajustar o salário míni-
mo apenas pela inflação – ou 
seja, sem aumento real –, a 
definição sobre o percentual 
paranaense foi objeto de vo-
tação no Conselho Estadual 
do Trabalho – órgão conse-
lho tripartite, que tem a par-
ticipação de representantes 
do poder público, de empre-
gados e empregadores.
 Prevaleceu a pro-

posta que mantém a soma-
tória do PIB ao INPC para 
compor o valor final. Assim, o 
ganho real dos trabalhadores 
paranaenses este ano chega 
a 1.38 ponto percentual.

HISTÓRICO
 Desde sua criação 
em 2006, o salário mínimo 
regional do Paraná, em suas 
categorias ocupacionais, 
sempre foi estabelecido em 
patamares superiores aos do 
salário mínimo nacional.
 Ao mesmo tempo, 
essa política permitiu ao tra-
balhador paranaense, perten-
cente aos grupos previstos, 
a possibilidade de alcançar 
pisos salariais que figuram 
entre os mais elevados no 
país, quando consideradas 
as unidades de federação 
que mantêm uma política de 
salário mínimo regionalizada 
– como Rio de Janeiro, São 
Paulo, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Confira a evolução do piso salarial
paranaense, ano a ano:

UEL divulga resultado do vestibular 2020 e inicia pré-matrículas
 A Universidade 
Estadual de Londrina 
(UEL) divulgou nesta se-
gunda-feira (13) o resul-
tado da 2ª fase do Vesti-
bular 2020. O edital dos 
classificados em 1ª con-
vocação está disponível 
no site da Coordenadoria 
de Processos Seletivos 
(Cops) . A pré-matrícu-
la é obrigatória e deve 
ser feita também a partir 
dessa segunda, a partir 

das 14 horas.
 Os classificados 
em 1ª convocação têm 
até as 23h59 de quinta-
feira (16) para efetivar a 
pré-matrícula. A não efe-
tivação implicará a ex-
clusão do convocado do 
Processo Seletivo Vesti-
bular.
 A pré-matrícula é 
efetivada diretamente no 
Portal do Estudante. Os 
convocados também de-

Confira também abaixo a lista completa dos documentos 
necessários para a matrícula:

vem ficar atentos para o 
envio da documentação 
exigida, já que o prazo 
para postagem à Pró-rei-
toria de Graduação (Pro-
grad), via Sedex, termina 
na sexta-feira (17).

DOCUMENTOS
 A relação de do-
cumentos exigidos para 
matrícula está disponível 
no Manual do Candidato, 
na página 23. 
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

- Requerimento da Pré-matrícula devidamente assinado e com uma foto 3x4 recente, colorida, colada.
 - Comprovante de Agendamento de Entrevista obrigatório, apenas para candidatos autodeclaran-
tes negros, oriundos de instituições públicas brasileiras de ensino e candidatos autodeclarantes negros, 
independente do percurso de formação, devidamente assinado.
 - Duas cópias legíveis da Certidão de Nascimento ou Casamento, sem tarja nem dobras.
 - Duas cópias legíveis da Cédula de Identidade Civil (RG) ou da Carteira de Identidade de Estran-
geiro, frente e verso (como o original), em uma única peça.
 - Uma cópia legível do CPF próprio ou comprovante de inscrição no CPF, obtido no site http://www.
receita.fazenda.gov.br.
 - Uma cópia legível do comprovante de voto da última eleição, para maiores de 18 anos.
 - Uma cópia legível do documento militar, para maiores de 18 anos do sexo masculino, frente e 
verso (como o original), em uma única peça.
 - Duas cópias legíveis, autenticadas em cartório, do Histórico Escolar com o Certificado de Conclu-
são de Ensino Médio completo. O Estudante que cursou o Ensino Médio no Exterior deverá entregar duas 
cópias, autenticada, em cartório, dos documentos inerentes à Revalidação de Estudos e Histórico Escolar 
do Exterior, Tradução Juramentada e Certificado de Revalidação de Estudos.
 - Uma cópia autenticada em cartório do Histórico Escolar do Ensino Fundamental (de 5ª série/6º 
ano a 8ª série/9º ano) para os candidatos que optaram pelo sistema de cotas, exceto para candidatos auto-
declarantes negros, independente do percurso de formação.

PORTARIA Nº 4426/2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO REQUERIMENTO PRO-
TOCOLADO SOB Nº 107/2020, DE 14/01/2020
 CONSIDERANDO, que o gozo de 30 (trinta) dias das férias da servidora Marta Rodrigues 
Gonçalves, estavam programadas de 15/01/2020 a 13/02/2020,
 RESOLVE:
 Art. 1º Reprogramar o gozo de 30 (trinta) dias das férias regulamentares referente ao 
período aquisitivo de 22/06/2017 a 21/06/2018, da servidora Marta Rodrigues Gonçalves, matrícula 
401248, a contar de 21/01/2020.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.                                             
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 15 de janeiro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4427/2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 RESOLVE:
 Art. 1º Designar LUÍS HENRIQUE HIDEKI AMAUKI, matricula nº 401705, portador da 
cédula de identidade RG nº 10.746.019-5 SSP/PR, CPF nº 083.661.699-52, ocupante do cargo efetivo 
de Auxiliar de Serviços Administrativos, referência salarial “6”, do Quadro de Pessoal Permanente – 
PCSSC, desta municipalidade, para exercer suas funções na Agencia do Trabalho de Primeiro de Maio, 
pelo período de 14/01/2020 à 07/02/2020.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 15 de janeiro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal


