
•  Nesta terça-feira, a condição de instabi-
lidade volta a aumentar sobre o Paraná, 
favorecendo a ocorrência de chuvas em 
diversos setores, principalmente na meta-
de sul do estado.

Minima:  14°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina

Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
06/04/21..................R$ 160,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
06/04/21..................R$ 86,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
06/04/21..................R$ 86,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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Comissão da Assembleia aprova projeto para gestão de 
recursos da criança

 O Governo do Es-
tado enviou à Assembleia 
Legislativa um projeto de 
lei propondo a criação 
do Orçamento Criança e 
Adolescente (OCA), que 
visa ampliar a eficácia da 
aplicação de recursos es-
taduais na execução das 
políticas sociais públicas 
na área de proteção à in-
fância e à adolescência.
 Nesta segunda-
-feira (5), o Projeto de Lei 
número 96/2021 recebeu 
parecer favorável da Co-
missão de Defesa dos 
Direitos da Criança, do 
Adolescente, do Idoso e 
da Pessoa com Deficiên-
cia (Criai) da Assembleia 
Legislativa. O parecer foi 

dado durante reunião or-
dinária digital promovida 
pela Alep. O encontro foi 
presidido pela vice-presi-
dente da Criai, deputada 
estadual Mara Lima. O re-
lator Subtenente Everton 
deu parecer favorável ao 
projeto.
 N a 
mensagem 
que acom-
panha o pro-
jeto de lei, 
env iado  à 
Assembleia 
Legislativa 
no  d i a  15 
d e  m a r ç o 
de 2021, o 
governador 
Carlos Mas-

sa Ratinho Junior defende 
e justifica a iniciativa. Ele 
destaca que a medida 
servirá como importante 
ferramenta de transparên-
cia dos gastos destinados 
à essa parcela da popu-
lação, demonstrando a 
preocupação do Estado 
com a efetivação de polí-
ticas públicas destinadas 
a crianças e adolescentes.
 De acordo com 
o texto da mensagem, "a 
proposta objetiva garantir 
transparência, melhorar a 
gestão e dar efetividade na 
implementação de direitos 
fundamentais da criança 

e do adolescente, com 
metodologia aprovada, 
inclusive, pela Unicef”.
 O secretário da 
Justiça, Família e Traba-
lho, Ney Leprevost, reitera 
a prioridade da área da 
criança e do adolescente 
na Lei Orçamentária do 
Estado. “A criança é prio-
ridade em nossa gestão. A 
implantação do Orçamen-
to da Criança e do Adoles-
cente garante a efetivação 
do exercício pleno dos 
direitos fundamentais das 
crianças e adolescentes 
no orçamento público es-
tadual, através de progra-

mas, projetos e atividades, 
por meio de ferramentas 
de gestão que evidencie 
os gastos públicos com 
este público e suas famí-
lias”, disse Leprevost.
 Para o presidente 
da comissão, deputado 

Cobra Re-
pórter, com 
a aprovação 
do projeto, 
a alocação 
d e s s e  o r -
ç a m e n t o 
por parte da 
administra-
ção pública 
segue as di-
retrizes dos 
Conselhos 
de Direitos 

e seus planos decenais. 
“Esse PL de autoria do 
Executivo é mais uma das 
ações que pretendem for-
talecer o trabalho que vem 
sendo realizado na garan-
tia dos direitos de nossas 
crianças e transparência 
na gestão dos recursos 
públicos”, disse.
 Também participa-
ram da reunião a chefe do 
Departamento de Políticas 
para Criança e Adolescen-
te da Secretaria de Justiça, 
Família e Trabalho, Ângela 
Mendonça, e, represen-
tando o Ministério Público 
do Paraná, as promotoras 
Danielle Tuotto e Luciana 
Linero.

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

Em três meses 22,9 mil pessoas 
conseguiram emprego pelas Agências do Trabalhador

 As 216 Agências do Trabalhador do Governo 
do Paraná registraram no primeiro trimestre de 2021 a 
colocação de 21.914 pessoas no mercado de trabalho 
com carteira assinada. Somente no mês de março, 9.591 
mil trabalhadores conseguiram empregos por intermédio 
das agências.
 Esses números tiveram reflexo direto no Cadas-
tro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
que comprovou expansão das contratações com carteira 
assinada no Paraná em janeiro e fevereiro, com dois dos 
melhores registros da história no Estado.
 O Paraná acumula 66.763 novos empregos 
nos dois primeiros meses do ano, atrás apenas de São 
Paulo (203.774) e Minas Gerais (75.483). Em fevereiro 
foram 41.616 vagas e resultado positivo em 85% dos 
municípios (339 dos 399).
 “Essa parceria das Agências com empresas 
é fundamental para inserção de pessoas no mercado 
de trabalho. A geração de empregos e a recuperação 
econômica são prioridades. Gerar empregos é o me-
lhor programa social que um governo pode encampar”, 

afirmou Ney Leprevost, secretário de Justiça, Família e 
Trabalho.
 VAGAS – Esta semana as Agências do Traba-
lhador estão disponibilizando mais 2.934 oportunidades 
de empregos nas empresas do Paraná. As principais 
vagas disponíveis são para auxiliar de linha de produção 
(1.834 vagas), Auxiliar Administrativo (136) e Abatedor 
de Aves (116 vagas). Dessas vagas, 609 estão disponí-
veis nas agências de Curitiba e Região Metropolitana.

 Devido à pandemia, os atendimentos presen-
ciais nas Agências do Trabalhador estão suspensos 
– os interessados em vagas ofertadas devem buscar 
orientações entrando em contato junto às Agências do 
Trabalhador de seu município (AQUI), pelo aplicativo 
Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares An-
droid e IOS) ou pelo site http://empregabrasil.mte.gov.
br  
 Em Curitiba e Região Metropolitana, o aten-
dimento é feito pelo CHAT  ou através dos fones (41) 
3883-2200, 3883-2212, 3883-2224 e 3883-2233, de 
segunda a sexta-feira, das 09h às 17h. 
 Empresários e trabalhadores de todo o Paraná 
que procuram ou ofertam vagas e que estiverem com 
dificuldade de finalizar o atendimento nas ferramentas 
digitais, tais como Portal Emprega Brasil e aplicativos 
da Carteira de Trabalho Digital, Sine Fácil e Paraná 
Serviços, podem receber o suporte técnico por meio do 
Chat do Trabalhador, no site da Sejuf. Para acessar o 
chat, basta entrar no link: http://sac.trabalho.pr.gov.br

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

DECRETO Nº 101 /2021
 SÚMULA:  Altera o Decreto nº 089/2021, que nomeia os membros   do   Con-
selho   Municipal   de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
 O Prefeito Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e,
 CONSIDERANDO, a necessidade de acrescentar membros de Organizações 
da sociedade civil conforme orienta nova Lei de Criação, 
 DECRETA:
 Art.1º - O artigo 1º do Decreto nº 089 de 31 de março de 2021, passa a conter 
o seguinte inciso;
 IX – Representantes de Organizações da sociedade civil:
 Titular: Andreia Cristina Gomes Correa
 Suplente: Marcia Aparecida Orlando
 Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
disposições contrárias.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, AOS 05 
DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.
           Juliana Ripol Martin                      Marcos Antonio Voltarelli
      Diretora Superintendente                       Prefeito Municipal


