
•  O ambiente segue bastante instável no Paraná nesta 
quinta-feira. Há presença de uma frente fria sobre o Oce-
ano, e em diferentes níveis da atmosfera nota-se ingresso 
de um ar quente e úmido desde o Norte do Brasil. Condi-
ção para chuvas durante boa parte do dia, mas a partir da 
tarde com risco maior de alguma tempestade.
Mín:  18°C em Curitiba
Máx: 29°C em L'ondrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar 
valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
17/12/20............................... R$ 133,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/12/20.................................R$ 63,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/12/20................................. R$ 67,00

Fonte: Deral/Seab

Governador sanciona lei que assegura reajuste do mínimo regional
A lei é a etapa formal que antecede a definição do valor a ser aplicado a partir de janeiro. O Paraná adotará o mesmo índice do salário mínimo 

nacional para 2021, acrescido de 0,55%. A legislação não se aplica aos empregados que têm piso salarial definido em Lei Federal.

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior sancionou na úl-
tima segunda-feira (14) 
a lei que normatiza o 
reajuste do salário míni-
mo regional. A definição 
será pelo mesmo índice 
aplicado ao salário míni-
mo nacional para 2021, 
acrescido de 0,55%. 
Este percentual 
r ep resen -
ta 50% 
do PIB de 
2019. Dessa 
maneira, o 
Paraná ga-

rante aumento real a tra-
balhadores de diversas 
categorias profissionais.
 A lei é a etapa 
formal que antecede a 
definição do valor para 
quatro grandes grupos 
de empregados, que 

envolvem técnicos e 
professores com Ensino 
Médio, desenhistas, ar-
tistas de artes populares, 
atletas profissionais, tra-
balhadores de serviços 
administrativos, recep-
cionistas, operadores de 
telefonia e telemarke-
ting, guias de turismo, 

garçons, porteiros, 
produtores agríco-

las, montadores 
de máqui-

nas, e vários outros.
 A definição dos 
valores ainda depende 
de aprovação do Conse-
lho Estadual do Trabalho, 
Emprego e Renda (Ce-
ter) e de uma discussão 
colegiada com os repre-
sentantes dos trabalha-
dores. O órgão é com-
posto de forma tripartite 
(Governo, empregadores 
e trabalhadores) e pari-
tária e reúne as maiores 
centrais sindicais patro-
nais e dos funcionários.
 “O salário míni-
mo regional é uma refe-
rência para a negociação 
das categorias sindica-
lizadas e uma garantia 
para as categorias que 
não têm sindicato. E é 
um cálculo que depende 
da atualização nacional”, 

afirmou o secretário de 
Justiça, Família e Tra-
balho, Ney Leprevost. 
“O que dá para adiantar 
é que a lei garante um 
novo reajuste e que no-
vamente o valor ficará 
acima do salário mínimo 
nacional”.
 EQUILIBRIO - 
Os cálculos finais dos 
pisos dos grupos que 
compõem o piso regional 
serão definidos com base 
no índice de reajuste do 
salário mínimo nacional, 
que só deve ser confir-
mado em janeiro, quando 
o governo federal terá os 
dados consolidados da 
inflação de 2020.
 “O valor sem-
pre é um balanço das 
demandas de todos os 
setores da sociedade. 
Estabelecemos juntos, 
o que ajuda o Estado a 
ser cada vez mais pro-
tagonista na geração 
de emprego, mesmo 
em momentos de crise”, 
complementou Suelen 
Glinski, chefe do Depar-
tamento do Trabalho da 
Secretaria de Justiça, 

Família e Trabalho.
 Pela lei, os no-
vos pisos regionais serão 
aplicados para o período 
de 1° de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro de 
2021. A legislação não 
se aplica aos emprega-
dos que têm piso salarial 
definido em Lei Federal, 
Convenção ou Acordo 
Coletivo de Trabalho e 
aos servidores públicos.
 A nova lei tam-
bém define que a política 
de valorização dos pisos 
salariais a serem fixa-
dos a partir de 2022 será 
objeto de negociação 
tripartite, envolvendo as 
centrais sindicais e fede-
rações patronais, com a 
participação do Governo 
do Estado, e acompa-
nhamento do Ministério 
Público do Trabalho e da 
Superintendência Regio-
nal do Ministério do Tra-
balho e Emprego.
 HISTÓRICO – 
Desde 2006, ano da cria-
ção, o salário mínimo re-
gional do Paraná sempre 
foi estabelecido em pata-
mares superiores aos do 

salário mínimo nacional. 
O piso é reajustado pelo 
mesmo percentual apli-
cado para o reajuste do 
salário mínimo nacional, 
baseado na variação do 
INPC do ano anterior, 
com aplicação adicional, 
a título de ganho real, 
da variação real do PIB 
nacional observada dois 
anos antes.
 O governo fede-
ral mudou a política de 
cálculo e decidiu reajus-
tar o salário mínimo ape-
nas pela inflação, mas a 
proposta não foi adotada 
em âmbito regional.
 Ao longo dos úl-
timos anos essa política 
permitiu aos trabalhado-
res paranaenses a pos-
sibilidade de alcançar pi-
sos salariais que figuram 
entre os mais elevados 
no País, quando consi-
deradas 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: www.aen.pr.gov.br
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