
•  A aproximação de uma frente fria deixa o tempo instável 
sobre o Paraná. O dia segue abafado e são esperadas 
pancadas de chuva com raios a partir da tarde.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
12/01/21............................... R$ 151,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
12/01/21.................................R$ 73,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
12/01/21................................. R$ 70,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná lidera ranking nacional com 74 mil empregados 
pelas Agências do Trabalhador

 O Paraná tem 
mais um indicador posi-
tivo de desempenho de 
sua economia e do mer-
cado do trabalho. Balan-
ço da Secretaria de Políti-
cas Públicas de Emprego 
do Ministério da Econo-
mia posicionou o Estado 
na liderança isolada do 
ranking nacional de co-
locação de profissionais 
pelas Agências do Traba-
lhador em 2020. Foram 
74.615 trabalhadores en-
caminhados para vagas 
de emprego com carteira 
assinada.
 O resultado colo-
ca o Paraná distante do 
segundo lugar, o Ceará, 
que fechou o ano com 
30.020 colocações. Em 
seguida vêm São Paulo, 
com 29.713; Distrito Fe-
deral, com 22.437, e Mi-
nas Gerais com 18.282 
novos trabalhadores.

 Na região Sul, o 
Paraná está 500% acima 
do segundo lugar, que 
foi o Rio Grande do Sul, 
com 14.855, e 1.260% à 
frente de Santa Catarina, 
com 5.922 vagas ocupa-
das por meio da interme-
diação das Agências do 
Trabalhador.
 “A liderança iso-
lada do Paraná mostra 
o inquestionável esforço 
das Agências do Traba-
lhador para captar vagas 
e encaminhar profissio-
nais para empregos for-
mais. E confirma mais 
uma vez dinamismo da 
economia paranaense e 
o acerto de ações do go-
verno para apoiar o setor 
produtivo e estimular a 
geração de empregos”, 
afirma o governador Car-
los Massa Ratinho Junior. 
Ele destaca que o Paraná 
é um dos primeiros esta-

dos a retomar a econo-
mia após a paralisação 
provocada pela pande-
mia.
 “O suporte à re-
tomada da economia e 
dos empregos é uma das 
bases da nossa estraté-
gia de enfrentamento da 
Covid”, afirma Ratinho 
Junior. Entre as medidas, 
o governador cita a oferta 
de crédito para empreen-
dedores, o programa de 
desburocratização e agi-
lização para abertura de 
empresas, o programa 
de proteção de empre-
gos para jovens e o de 
valorização dos produtos 
paranaenses. “Além dis-
so,  neste ano de 2021 
projetamos um amplo 
plano de investimentos 
públicos para estimular 
ainda mais a retomada 
da economia”, destaca. 
A previsão para o ano é 

aplicar R$ 10,8 bilhões.
 De acordo com 
o Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged), o Paraná 
criou 61.586 empregos 
formais de janeiro a no-
vembro de 2020 e se 
manteve como o segun-
do maior empregador 
com carteira assinada 
do País. Especificamen-
te em novembro foram 
29.818 mil novos empre-
gos. No penúltimo mês 
do ano, 71% dos 399 mu-
nicípios do Paraná apre-
sentaram saldo positivo 
na criação de postos de 
trabalho com carteira as-
sinada.

PROATIVA
 Para o secretá-
rio da Justiça, Família e 
Trabalho, Ney Leprevost, 
o desempenho do Para-
ná em encaminhamento 
ao mercado do trabalho 

pelas Agências do Tra-
balhador é fruto da es-
tratégia adotada no atual 
governo, de uma postura 
proativa junto às empre-
sas que ofertam vagas 
de emprego. “Se deve 
também à parceria entre 
o governo e as empresas 
empregadoras”, afirma 
Ney Leprevost.
 “Não vemos as 
empresas como concor-
rentes, mas sim a opor-
tunidade de trabalhar de 
forma colaborativa e soli-
dária em prol da popula-
ção. E o importante é que 
as empresas que contra-
tam através das Agências 

do Trabalhador estão ga-
rantindo empregos com 
carteira assinada, com os 
direitos trabalhistas res-
guardados”, enfatiza.

SETORES
 Os setores que 
mais contrataram por 
meio das Agências do Tra-
balhador no ano passado 
foram: Indústria (28.323), 
Serviços (17.475), Co-
mércio (9.887), Agrope-
cuária (5.049), Constru-
ção (4.344) e Informação/ 
Comunicação (1.623).

SISTEMA
 Existem hoje 216 
Agências do Trabalhador 
no Paraná, o que facilita 

o acesso ao mercado de 
trabalho. “Nas agências 
todos os atendimentos 
são prestados por meio 
da intermediação de mão 
de obra, ou seja, os pro-
fissionais fazem todo o 
acompanhamento para 
a procura de vaga que 
se enquadre ao perfil do 
candidato e seleciona 
para encaminhamento da 
entrevista até a contrata-
ção”, explica a chefe do 
Departamento do Traba-
lho e Estimulo à Geração 
de Renda da Secretaria 
da Justiça, Família e Tra-
balho, Suelen Glisnki.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

 Paraná - 74.615
 Ceará - 30.020
 São Paulo - 29.713
 Distrito Federal - 22.437
 Minas Gerais - 18.282
 Bahia - 16.585
 Mato Grosso do Sul - 14.936
 Rio Grande do Sul - 14.855
 Mato Grosso - 12.389
 Santa Catarina - 5.922.

Confira os dez primeiros com maior 
número de colocados pelo 

Sistema Nacional de Emprego.


		2021-01-12T15:33:01-0300
	EDITORA GRANDES SERTOES VEREDAS LTDA:04321967000126




