
• A semana encerra com registros de temperaturas bastante 
elevados no interior do Paraná. A partir desta sexta-feira além 
da manutenção do calor, fica por conta do retorno das panca-
das de chuvas que se formam por conta do desenvolvimento da 
nebulosidade que se deslocam pelos estados do Sul, á dianteira 
da frente fria.
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cípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar valores 
para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
22/11/19 ................................. R$ 78,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
22/11/19 .................................R$ 34,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
22/11/19 ................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Paraná amplia criação de empregos pelo sétimo mês consecutivo
 O Paraná con-
firmou a onda de cresci-
mento e pelo sétimo mês 
consecutivo apresentou 
saldo positivo na gera-
ção de empregos. De 
acordo com levantamen-
to divulgado na quinta-
feira (21) pelo Cadastro 
Geral de Empregados 
e Desempregados (Ca-
ged), vinculado ao Minis-
tério da Economia, o Es-
tado abriu 7.406 postos 
de trabalho no mês pas-
sado.Foi o melhor outu-
bro desde 2013, marcan-
do uma evolução de 7% 
em relação ao mesmo 
período de 2018 (6.937).
 No acumulado 
do ano são 66.901 novas 
vagas. O Estado está 
entre os que mais gera-
ram oportunidades de 
trabalho no País neste 
ano, junto com São Pau-
lo, Minas Gerais e Santa 
Catarina.
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior destacou o bom 
momento econômico do 
Paraná, aliando inves-
timento em desenvolvi-
mento regional à atração 
de novos investimentos. 
“São quase R$ 20 bi-
lhões em investimentos 
privados apenas neste 
ano. Organizamos o Es-
tado para facilitar a vida 
de quem quer gerar em-
prego e renda”, afirmou 
o governador.
 Ratinho Junior 

lembrou que o Paraná 
atua para corrigir carên-
cias no setor de infraes-
trutura com foco no de-
senvolvimento regional. 
O governador citou o in-
vestimento em reforma e 
duplicação de rodovias, 
ampliação de aeropor-
tos e da capacidade do 
Porto de Paranaguá. 
“Criamos um ambiente 
favorável para investi-
mentos”, disse.
 Para o secretá-
rio da Justiça, Família 
e Trabalho, Ney Lepre-
vost, esse índice é mo-
tivo para se comemorar, 
já que reflete, também, 
os esforços do Departa-
mento do Trabalho. “To-
das as ações da Secre-
taria são voltadas para 
acelerar a colocação dos 
trabalhadores no merca-
do e diminuir o desem-
prego”, afirmou Lepre-
vost.
 Ele lembrou que 
foi lançado recentemen-
te o Emprega Mais Lito-
ral, com foco nas contra-
tações temporárias para 
a temporada de verão 
nas praias paranaenses. 
“Ainda em outubro o Pa-
raná liderou o ranking 
nacional de quantidade 
de vagas ofertadas nas 
Agências do Trabalha-
dor. Somos hoje o único 
estado do país com mais 
vagas disponíveis nas 
agências do que traba-
lhadores inscritos para 

se colocar no mercado”, 
enfatizou.
 SETORES – 
Os setores de comér-
cio (3.199) e serviços 
(2.488) e foram os que 
mais empregaram em 
outubro, puxados pelo 
aquecimento da econo-
mia com a aproximação 
do fim do ano. “O comér-
cio está sentindo o im-
pacto das festas de fim 
de ano, vendendo mais 
e contratando mais”, 
explicou Suelen Glinski, 
economista do Depar-
tamento do Trabalho da 
Secretaria de Justiça, 
Família e Trabalho.
 No acumulado 
do ano, destaque para a 
retomada da construção 
civil. De janeiro a outu-
bro o setor criou 10.656 
pontos, crescimento 
de 8,8% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. “Essa retoma-
da é importante porque 
mostra a confiança dos 
empresários do ramo, 
criando um ambiente 
favorável e expectativa 
futura”, disse a econo-
mista.
 O terceiro setor 
que mais contratou foi 
a indústria de transfor-
mação, evidência que 
já havia sido detectada 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), que destacou 
o Paraná com o maior 
índice de crescimento 

na atividade industrial 
do País entre janeiro e 
agosto, com 6,7%. Em 
outubro foram 1.271 no-
vas vagas no setor.
 Os subsetores 
que mais contrataram 
no mês de outubro na 
indústria foram produtos 
alimentícios, bebidas e 
álcool etílico (423), me-
cânica (413) e metalúrgi-
ca (248).
 CIDADES – 
Curitiba lidera a criação 
de vagas nos dez primei-
ros meses de 2019, com 
saldo de 22.256, seguida 
por Maringá (5.217), São 
José dos Pinhais (3.528), 
Cascavel (3.375) e Pato 
Branco (2.374).
 No mês de outu-
bro, o destaque também 
ficou para a capital, com 
a abertura de 2.559 pos-
tos, acompanhado por 
São José dos Pinhais 
(533), Cascavel (470), 
Toledo (433) e Maringá 
(335).
 “Os grandes 
centros urbanos, que 
sofreram muito com a 
longa crise, estão dando 
sinais de recuperação, o 
que é muito importante 
para a economia como 
um todo”, afirmou Sue-
len Galinski.
 REGIÃO – A re-
gião Sul foi quem apre-
sentou melhor resultado 
no mês passado, com a 
geração de 27.304 no-
vas vagas. O Nordeste 

teve 21.776, o Sudeste 
15.980, a região Norte 
registrou 4.315 e o Cen-
tro-Oeste, 1.477.
 Entre os esta-
dos, 23 tiveram variação 
positiva, com destaque 
para Minas Gerais com 
12.282 vagas; São Pau-

lo (11.727) e Santa Cata-
rina (11.579). Já o saldo 
foi negativo no Rio de Ja-
neiro (-9.942), o Distrito 
Federal (-1.365), Bahia 
(-589) e Acre (-367).
 BRASIL – O 
País também obteve 
resultado positivo pelo 

sétimo mês consecuti-
vo na geração de em-
pregos formais. O saldo 
registrado é de 70.852 
novas vagas, resultado 
de 1.365.054 admissões 
e 1.294.202 desligamen-
tos no período.

Fonte: aen.pr.gov.br

Paraná é o estado do Sul com mais trabalhadores
com carteira assinada

 O Paraná é o estado do Sul com maior número de trabalhadores 
com carteiras assinadas até 31 de outubro deste ano. De acordo com o 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o estoque pa-
ranaense é de 2.670.695 pessoas, contra 2.546.066 do Rio Grande do Sul e 
2.090.400 de Santa Catarina.
 Para a economista Suelen Glinski, do Departamento do Trabalho 
da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, o número é importante devido 
ao impacto direto nos mais diversos setores da economia. “É algo muito 
relevante, por representar contratações com melhores salários, geração de 
impostos e consequentemente o desenvolvimento do Estado”, afirmou.
 No país, o estoque total de empregos em 39,252 milhões, superior 
aos 38,695 milhões registrados em outubro de 2018.

Paraná participa da feira mais inovadora do mundo
 O governador 
Carlos Massa Rati-
nho Junior participou 
nesta quinta-feira (21) 
da Smart City Expo 
Barcelona, maior ex-
posição global sobre 
mobilidade, inovação, 
desenvolvimento ur-
bano, transformação 
digital, inclusão e ci-
dades compartilhadas. 
Em março do ano que 
vem, a edição brasileira 
da feira acontecerá em 
Curitiba.
 A visita aconte-
ceu dentro da agenda 
internacional do Go-
verno na Espanha, que 
contou com um fórum 
sobre o Estado (Para-
ná Day) para empresá-
rios e investidores, en-
contros bilaterais com 
empresas de telefonia, 
infraestrutura e turis-
mo, e visitas técnicas a 
centrais energéticas e 
de controle de tráfego.

 O governador 
também se encontrou 
com o CEO da Fira Bar-
celona, Ricard Zapa-
tero. A Fira é o espaço 
que recepciona a Smart 
City Expo Barcelona 
e um consórcio que 
promove internacio-
nalmente os fóruns de 
cidades inteligentes. 
Ratinho Junior explicou 
que Estado está cons-
truindo em parceria 
com os municípios uma 
plataforma de gestão 
chamada Governo 5.0, 
para acelerar a imple-
mentação de políticas 
inovadoras.
 INOVAÇÃO - A 
Smart City Expo Bar-
celona reúne 25 mil vi-
sitantes de 700 cidades 
de 140 países, entre 
empresários, pesqui-
sadores e autorida-
des. A exposição abre 
espaço para cidades 
inteligentes de todo o 

mundo mostrarem suas 
experiências exitosas e 
promove um congresso 
para debater iniciativas 
que resultaram em ser-
viços públicos mais rá-
pidos, ambientes mais 
salutares e com mais 
conectividade às me-
lhores ideias do setor 
privado.
 “A tecnologia 
serve para tornar as ci-
dades mais inteligentes 
e melhorar a vida da 
população. Conhecer 
essas experiências é 
parte do planejamento 
do Governo 5.0 de levar 
soluções inovadoras 
para os serviços públi-
cos estaduais e munici-
pais”, afirmou Ratinho 
Junior. “A feira reúne 
as empresas que for-
necem as tecnologias 
e como as cidades as 
utilizam para melhorar 
seus serviços dentro 
de seus contextos. Um 

governo inovador preci-
sa dessa conectividade 
plena”.
 O Governo 5.0, 
lançado neste ano, é 
uma iniciativa liderada 
pelo governador, que 
tem como meta planejar 
o Estado para os próxi-
mos anos em parceria 
com os municípios. O 
objetivo é transformar o 
Paraná em um ambiente 
cada vez mais aberto a 
novas tecnologias e so-
luções inovadoras para 
melhorar a qualidade de 
vida dos cidadãos.
 “O Governo 5.0 
é parte de um processo 
de construção de um 
novo modelo de gestão. 
Queremos estabelecer 
novas pontes com os 
municípios para apren-
der e escutar, para que 
a vida das pessoas seja 
impactada das prefei-
turas até o Governo”, 
complementou Rati-

nho Junior. “Nos de-
bruçamos sobre novas 
ideias, olhamos o que 
o mundo vem fazendo, 
o que os países estão 
construindo para me-
lhorar a qualidade de 
vida das pessoas”.
 SMART CITY 
CURITIBA - O Smart 

City Expo Curitiba 2020 
ocorrerá na capital do 
Paraná em 26 e 27 de 
março. Será a terceira 
edição da feira na ci-
dade e ela deve rece-
ber 8 mil participantes, 
segundo a prefeitura 
– 20% a mais do que 
esse ano. Curitiba vai 

abrir o calendário de 
eventos da Fira. As ou-
tras edições de 2020 
serão em Santiago 
(Chile), Atlanta (EUA), 
Mérida (México), Bue-
nos Aires (Argentina), 
Doha (Qatar) e Quioto 
(Japão). 
 Fonte: aen.pr.gov.br


