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Complexo da Mulher será referência no Paraná
 O secretário es-
tadual da Saúde, Beto 
Preto, e o presidente da 
Caixa Econômica Fede-
ral, Pedro Duarte Gui-
marães, vistoriaram no 
fim de semana as obras 
do Centro de Excelência 
em Atenção à Mulher do 
Hospital do Trabalhador. 

O Centro faz parte das 
unidades próprias do 
Estado e é referência 
na área materno-infantil 
com 250 partos e mais 
de 1.600 atendimentos 
obstétricos/mês.
 Guimarães dis-
se que a obra se enqua-
dra exatamente no foco 

da instituição financeira, 
“de atender a população 
mais carente com inves-
timentos em infraestru-
tura básica”.
 A obra estrutural 
contou com investimen-
tos de cerca de R$ 5,6 
milhões da CEF, além 
dos investimentos de 

R$ 13,1 milhões do Es-
tado, que está aplicando 
ainda R$ 12 milhões na 
compra de equipamen-
tos.
 E X C L U S I V O 
PARA A MULHER - O 
Centro de Excelência 
aumentará a capacidade 
de leitos do HT de 222 
para 302 e até o final do 
ano ele estará em pleno 
funcionamento. O espa-
ço abrigará serviços de 
assistência ao ciclo de 
gestação da mulher em 
todos os níveis de com-
plexidade, emergências 
cirúrgicas ginecológicas, 
banco de leite materno, 
serviços de reprodução 
assistida e de atendi-
mento à violência contra 
a mulher.
 “A violência con-
tra a mulher é um as-
sunto relevante e aqui 
temos um centro pre-
parado para fazer este 
atendimento com as 

garantias de segurança 
e qualidade”, disse o se-
cretário Beto Preto.
 O diretor-geral 
do Hospital do Traba-
lhador, Geci Labre de 
Souza Junior, explicou 
que o Centro garantirá 
atendimento de quali-
dade dentro das políti-
cas da humanização e 
segurança assistencial, 
com o objetivo de dimi-
nuir os índices de morte 
materno-infantil no Pa-
raná. “A própria visita 
do presidente da Caixa 
mostra a importância da 
obra e podemos afirmar 
que trata-se do mais 
qualificado complexo de 
atendimento à mulher 
do Paraná e do país, 
com equipe profissional 
especializada e equipa-
mentos de última gera-
ção”, afirmou.
 Segundo a dire-
tora-técnica, Márcia Kra-
jden, a fase agora é de 

treinamento das equipes 
profissionais, criação e 
instalação de protocolos 
assistenciais e checa-
gem dos equipamentos. 
“Estamos realizando um 
sonho que tem o pro-
pósito de salvar vidas; 
temos aqui diferenciais 
que vão desde o parto 
na banheira, como op-
ção de humanização, 
até unidades de alta 
complexidade, como 
UTIs para gestantes de 
risco e para recém-nas-
cidos considerados de 
grande prematuridade, 
com peso inferior a 1 
quilo”, explicou a médica 
ginecologista.
 OBRA ESPE-
CIAL - O presidente da 
Caixa, Pedro Guima-
rães, reafirmou o di-
ferencial do anexo da 
mulher construído junto 
ao HT. “Ficamos impres-
sionados pela qualidade 
final do projeto. A Caixa 

busca investir em obras 
com retorno social como 
o Centro de Excelência 
do Hospital do Trabalha-
dor”.
 O secretário 
Beto Preto elogiou a di-
retoria e equipe do HT 
pela gestão do projeto 
e a direção da Caixa 
Econômica pelo apoio. 
“Tivemos total sintonia 
com a Caixa e já estu-
damos novas parcerias”, 
afirmou. Segundo ele, o 
governador Ratinho Ju-
nior quer ampliar os in-
vestimentos na área da 
saúde. “Vamos duplicar 
o tamanho do Pronto 
Socorro do HT, que é 
referência no Estado. É 
uma oportunidade úni-
ca de termos grandes 
avanços em um hospital 
100% SUS com gestão 
de recursos dos gover-
nos federal, estadual e 
municipal”, enfatizou o 
secretário.

Estado lança aplicativo que facilita a contratação de autônomos
 Encontrar uma 
diarista, encanador, pin-
tor, garçom ou cozinheiro 
ficará muito mais fácil no 
Paraná. O governador 
Carlos Massa Ratinho Ju-
nior lançou nesta segun-
da-feira (18) o aplicativo 
Paraná Serviços, uma 
solução inovadora que 
faz a intermediação entre 
o contratante e o presta-
dor autônomo de serviços 
dentro do Estado. São 
mais de 100 categorias 
de serviços beneficiadas.
 O aplicativo, que 
já está disponível para 
os sistemas Android e 
iOS, vai facilitar a vida 
do cidadão que pretende 
contratar um serviço au-
tônomo, além de aumen-
tar a empregabilidade 
e tirar os trabalhadores 
da informalidade. “Esta 
ferramenta vai agilizar a 
vida de quem busca uma 
colocação no mercado de 
trabalho, ligando de uma 
ponta a outra quem ofe-
rece e quem procura por 

um serviço específico”, 
destacou o governador.
 A ferramenta foi 
criada pela Secretaria de 
Estado da Justiça, Famí-
lia e Trabalho, por meio 
de sua Assessoria de 
Gestão Inteligente e Ino-
vação e do Departamento 
do Trabalho, e desenvol-
vida pela Companhia de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação do Para-
ná (Celepar).
 “A plataforma 
demonstra como o po-
der público pode ser um 
instrumento de soluções 
para a população e um in-
dutor de desenvolvimen-
to de novos negócios”, 
afirmou Ratinho Junior. 
“Queremos fazer com que 
o Estado seja um grande 
instrumento de desenvol-
vimento da área de tec-
nologia e crie ferramentas 
que facilitem a vida das 
pessoas”, enfatizou.
 Q U A L I D A D E 
DE VIDA - O secretário 
de Estado da Justiça, 

Família e Trabalho, Ney 
Leprevost, explicou que 
outras categorias devem 
ser incluídas no leque de 
opções do aplicativo. “O 
nosso objetivo, com o Pa-
raná Serviço, é aumentar 
a renda dos trabalhadores 
do Estado e, por sequên-
cia, a qualidade de vida da 
população”, disse. “Quem 
utilizou o serviço pode-
rá avaliar o trabalho feito 
pelo profissional, como 
acontece com outros apli-
cativos. Quanto melhor 
avaliado, mais serviços o 
profissional pode conse-
guir”, explicou.
 CADASTRO E 
CAPACITAÇÃO – Além 
de cadastrar os profis-
sionais no sistema para 
que sejam encontrados e 
contratados diretamente 
pelos usuários, o Depar-
tamento do Trabalho vai 
fornecer a capacitação 
profissional e a orientação 
necessária para que eles 
se tonem Microempreen-
dedor Individual (MEI).

 O cadastro dos 
profissionais no aplicativo 
será feito, preferencial-
mente, nas Agências do 
Trabalhador, que também 
ficarão responsáveis pela 
capacitação desses pro-
fissionais para manusear 
a ferramenta.
 Uma pesquisa 
realizada pela Celepar 
em 2017 indica que 35% 
das pessoas que buscam 
emprego nas agências 
têm potencial para exer-
cer uma atividade profis-
sional autônoma.
 INOVAÇÃO – 
Para o desenvolvimento 
do aplicativo, foram utili-
zadas metodologias con-
solidadas no mercado, 
como o Desing Thinking, 
que visa produzir uma 
ferramenta que atenda a 
necessidade do usuário, 
promovendo a facilida-
de de uso e objetividade 
para o resultado.
 Segundo o pre-
sidente da Celepar, Allan 
Costa, o aplicativo é mais 

uma iniciativa de uso da 
inteligência associada à 
tecnologia para melho-
rar a vida do cidadão. 
“A ferramenta permite 
aproximar uma demanda 
que existe no mercado 
a profissionais que têm 
condições de prover esse 
serviço”, disse. “O APP 
é muito intuitivo, ele vai 
conduzindo o cidadão no 
uso. Ele pergunta para o 
usuário se ele é um pres-
tador de serviços ou quer 
contratar e, a partir disso, 
com dois ou três cliques 
na tela o processo está 
completo”, explicou.
 P R E S E N Ç A S 
– Participaram da soleni-
dade o vice-governador 
Darci Piana; o secretário 
de Estado do Planeja-
mento, Valdemar Ber-
nardo Jorge; o assessor 
especial de Gestão In-
teligente e Inovação da 
Secretaria de Justiça, 
André Telles; o diretor do 
Departamento do Tra-
balho da pasta, Ederson 
Colaço; os presidentes da 
Paraná Desenvolvimento, 
Eduardo Bekin; da Coha-
par, Jorge Lange; e da 
Associação Comercial do 
Paraná, Gláucio Geara; 

o diretor-geral do Detran, 
Cesar Kogut; o chefe do 
Gabinete Militar da Go-
vernadoria, major Welby 
Pereira Sales; o deputado 
federal Stephanes Júnior; 
a primeira-dama Luciana 
Saito Massa; e o ex-go-
vernador Mário Pereira.
 Confira algumas 
dicas importantes para 
utilizar o aplicativo:

Para o contratante:
 O contratante 
deve pesquisar pelo ser-
viço ou profissional de 
que necessita – basta in-
formar as características 
do serviço e as opções de 
trabalhadores será exibi-
da para a contratação.
 A escolha do pro-
fissional é da preferência 
do contratante e podem 
ser avaliadas as quali-
dades e habilidades do 
prestador de serviços.
 Ao final, deve 
confirmar o pedido ao tra-
balhador para facilitar o 
orçamento.
 O app também 
permite a troca de men-
sagens entre contratante 
e contratado.
 Escolhido o pro-
fissional de sua preferên-
cia, marcar a data de rea-

lização do serviço.
Para o contratado :

 O contratante 
reservará o dia em que 
deseja o serviço na sua 
agenda. Então o contra-
tado receberá um aviso e 
deverá confirmar ou rejei-
tar o agendamento.
 A principal seção 
do aplicativo é a de agen-
damentos. Nela, o contra-
tado tem acesso a todos 
os seus compromissos: 
pendentes, confirmados 
e finalizados.
 Antes de reservar 
um dia na agenda, prova-
velmente o contratante 
enviará uma mensagem 
com a cópia do pedido 
para que o profissional 
passe um orçamento. É 
preciso ficar atento.
 Todas as seções 
e configurações do apli-
cativo estão reunidas no 
menu.
 Outra seção é a 
de destaques. Se você é 
uma confeiteira, pedreiro, 
ou marceneiro, por exem-
plo, adicione fotos dos 
seus melhores trabalhos.
 O profissional re-
cebe direto do contratante 
o valor cobrado pelo ser-
viço realizado.


