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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
01/04/19................................. R$ 68,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
01/04/19.................................R$ 28,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
01/04/19................................. R$ 47,50

Fonte: Deral/Seab

Aplicativo tem mais de 10 mil downloads em dez dias
 Uma forma de 
fazer serviços rápidos, 
práticos e de fácil aces-
so, o aplicativo Paraná 
Serviços já está facili-
tando a vida do trabalha-
dor autônomo no Para-
ná. Foi o que aconteceu 
com o gesseiro Alexan-
dre Alves da Silva, 33 
anos, contratado por 
meio do app para fazer 
aplicação de gesso, san-
cas e molduras e acaba-
mentos. “Essa oportuni-
dade foi essencial para 
que eu pudesse mostrar 
meu trabalho, solucionar 
rapidamente o problema 
do contratante e receber 
meu pagamento da ma-
neira em que ficou acor-
dado”, conta.
 E a demanda 
só tende a aumentar: o 
aplicativo lançado pelo 
Governo do Estado re-

gistrou mais de 10 mil 
downloads pelas plata-
formas Android e iOS 
em apenas em dez dias 
– um número bastante 
significativo de acordo 
com avaliação da Se-
cretaria de Estado da 
Justiça, Família e Tra-
balho, responsável pela 
plataforma.
 O secretário da 
pasta, Ney Leprevost, 
diz que o aplicativo não 
só aumenta a geração 
de empregos como bus-
ca também facilitar qual-
quer tipo de prestação 
de serviços, de forma 
rápida e fácil. “Querer-
mos chegar a 100 mil 
downloads em breve”, 
afirma ele, lembrando 
que a determinação do 
governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior é en-
contrar soluções para 

ampliar as oportunida-
des de emprego e renda 
no Estado. 
 O bom desem-
penho foi celebrado pelo 
diretor do Departamento 
do Trabalho, Eder Cola-
ço. “Esse resultado ime-
diato, com apenas uma 
semana do lançamento 
do aplicativo, mostra 
que a busca por empre-
gos autônomos é uma 
saída para quem está 
atrás de uma nova opor-
tunidade no mercado de 
trabalho, pois possibili-
ta que a pessoa possa 
contratar e que possa 
realizar serviços em di-
versas áreas, aumen-
tando cada vez mais a 
geração de renda no 
Paraná”.
 MAIS DE 100 
CATEGORIAS - O apli-
cativo, uma ferramenta 

digital que faz a inter-
mediação entre o con-
tratante e o prestador 
autônomo de serviços, 
tem cadastradas mais 
de 100 categorias de 
serviços como diarista, 
encanador, pintor, gar-
çom, cozinheiro, marido 
de aluguel, veterinário, 
web designer, ator, den-
tro outras diversas áre-
as incluídas na platafor-
ma.
 Segundo o as-
sessor de Gestão Inte-
ligente e Inovação da 
Secretaria, André Telles, 
a principal finalidade do 
Paraná Serviços é apro-
ximar o contratante do 
trabalhador autônomo e 
com essa aproximação 
oferecer determinado 
serviço, fazendo com 
que essa grande neces-
sidade da busca de em-

prego diminua. “A prin-
cipal vantagem desta 
ferramenta desenvolvi-
da pela Celepar é fazer 
essa aproximação e co-
locar os serviços pres-
tados pelos autônomos 

em uma enorme vitrine 
virtual”, diz.
 FICA A DICA – 
O gesseiro Alexandre da 
Silva reforça a sugestão 
para que os prestadores 
de serviço não percam 

tempo para se cadastrar 
no aplicativo. “Essa é 
uma forma arranjar um 
emprego rápido e tam-
bém de mostrar o seu 
serviço, vendendo o seu 
trabalho para todos”.

Governador entrega medalhas de
mérito a equipes que foram

a Brumadinho O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior entregou nesta se-
gunda-feira (1º) medalhas 
de mérito às equipes do 
Corpo de Bombeiros, Po-
lícia Militar, Polícia Científi-
ca e Defesa Civil que aju-
daram nas operações de 
busca e salvamento em 
Brumadinho, Minas Ge-
rais. O Paraná foi um dos 
primeiros estados do País 
a enviar especialistas para 
a cidade atingida pelo 
rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão. As 
ações paranaenses dura-
ram 33 dias.
 Foram homena-
geados 28 bombeiros, 
quatro integrantes do Ba-
talhão de Operações Aé-
reas da Polícia Militar, uma 
perita da Polícia Científica, 
dois capitães da Defesa 
Civil e dois cães (Thor e 
Brida). Eles receberam 
das mãos do governador 
Ratinho Junior a honraria 
destinada a reconhecer ci-
vis e militares que tenham 
se destacado em opera-

ções de salvamento de 
qualquer natureza.
 A medalha tem 
formato de cruz de malta 
com o brasão do Grupo 
de Operações de Socorro 
Tático (Gost) e significa a 
valorização da vitória, da 
generosidade e do venci-
mento sem sangue.
 Ratinho Junior 
também recebeu uma 
medalha de mérito das 
mãos do Comandante 
do Corpo de Bombeiros, 
Coronel Samuel Prestes, 
pela resposta imediata de 
ajuda ao Estado de Minas 
Gerais e pelos esforços 
de manter a corporação 
estruturada para atender 
qualquer demanda regio-
nal ou nacional.
 “É o mínimo que o 
Estado pode fazer em re-
conhecimento ao talento, 
dedicação e bravura dos 
bombeiros e das equipes, 
que diante dessa tragédia 
lamentável se colocaram 
à disposição para ajudar. 

A medalha é um gesto de 
agradecimento aos anos 
de treinamento e a esse 
ato de solidariedade”, afir-
mou o governador. “Vocês 
representaram o nosso 
povo e a nossa esperança 
para salvar o máximo de 
vidas possível”.
 SACRIFÍCIO É 
DEVER - A ação conjunta 
contou com as participa-
ções fundamentais das 
coordenações da Defesa 
Civil, da Polícia Militar, do 
Corpo de Bombeiros e da 
Secretaria de Segurança 
Pública. A missão deter-
minada pelo governador 
teve como mote o lema 
dos Bombeiros, de que 
“por uma vida todo sacrifí-
cio é dever”.
 A violência do va-
zamento de lama e rejeitos 
foi comparada por espe-
cialistas que acompanha-
ram a tragédia a um atro-
pelamento de um carro a 
70 km/h. O balanço mais 
recente da Defesa Civil de 

Minas Gerais aponta 217 
mortos, 87 desaparecidos 
e 395 pessoas localizadas 
pelas forças conjuntas.
 INTEGRAÇÃO 
- Segundo o Coronel Sa-
muel Prestes, do Corpo 
de Bombeiros, as equipes 
do Gost e do 2º Subgru-
pamento de Bombeiros 
Independentes, os equi-
pamentos, as aeronaves e 
os cães do Paraná foram 
essenciais para a rapidez 
no resgate às vítimas em 
Minas Gerais.
 “Temos uma tro-
pa treinada de forma a res-
ponder quaisquer necessi-
dades. Esse treinamento 
vem sendo implementado 
ao longo do tempo, com 
experiências de magnitu-
de dentro e fora do Esta-
do. E foi consenso entre 
as equipes que atuaram lá 
que nossos homens ren-
deram muito por conta dos 
equipamentos. Agora nos-
sos equipamentos serão 
a base da formação dos 
mineiros na equipagem 
deles”, afirmou.
 Prestes também 
destacou a parceria de 
longa data com o Batalhão 
de Operações Aéreas, da 
Polícia Militar, para buscar 
vítimas em locais de difícil 
acesso.
 SENSBILIDADE 
- Já o Coronel Péricles 
de Matos, comandante-
geral da PM, destacou a 
sensibilidade do governa-
dor ao agir rapidamente 

para enviar equipes para 
Minas Gerais. “O pronto 
empenho foi crucial para 
o sucesso da operação, 
essa integração foi fun-
damental. Isso reforça os 
laços de solidariedade e 
integração entre equipes 
dos estados. Nossa ae-
ronave, por exemplo, foi 
crucial nas operações ae-
rotáticas”.
 EM CAMPO - As 
principais ações das tro-
pas paranaenses se con-
centraram nas buscas os-
tensivas em campo com 
as aeronaves e terrestres 
com os cães, na coleta de 
dados e integração com 
as forças locais, e no re-
conhecimento dos corpos. 
Foram 17 horas diárias de 
trabalho.
 O capitão Daniel 
Lorenzetto, comandante 
do Gost, destacou que 
se sentiu honrado em re-
presentar o Paraná nessa 
ação, apesar da tragédia. 
“O que mais marcou, tanto 

a mim quanto a equipe, foi 
o espírito de solidarieda-
de, os voluntários, todo o 
trabalho em conjunto de 
gestão e de campo. Essa 
união de esforços foi fun-
damental”, afirmou.
 As equipes do 
Estado trabalharam em 
82 missões de voo e 100 
pessoas foram transporta-
das na aeronave parana-
ense.
 TRANQUILIZAR 
- Já a perita Patrícia Dou-
bas Cancelier, da Polícia 
Científica, também home-
nageada nesta segunda, 
disse que a agilidade nos 
laudos de local de crime e 
identificação das vítimas 
ajudaram a tranquilizar as 
famílias atingidas. “Nós 
trabalhamos com protoco-
los da Interpol no Paraná 
desde 2013. Tudo o que 
encontramos não foi sur-
presa porque sabíamos 
exatamente o que fazer 
e como contribuir com as 
equipes locais. Essa inte-

gração foi fundamental”, 
afirmou.
 Patrícia também 
descreveu o que mais a 
marcou durante a ação 
em Minas Gerais. “Na pri-
meira vez que desci na 
zona quente em meio ao 
mar de lama me deparei 
com um pedaço de papel 
escrito ‘se preocupar com 
o meio ambiente’”, lamen-
tou. “Isso chamou muito a 
atenção”.
 P A R T I C I P A -
ÇÕES – Prestigiaram a 
cerimônia de entrega das 
medalhas o secretário de 
Segurança Pública e Ad-
ministração Penitenciária, 
Luiz Felipe Carbonell; o 
Coronel Ricardo Silva, Co-
mandante da Defesa Civil 
do Paraná; os deputados 
estaduais Alexandre Ama-
ro, Artagão Júnior, Coro-
nel Lee, Soldado Fruet, 
Soldado Adriano José, 
Delegado Recalcatti; e o 
deputado federal Aroldo 
Martins.


