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CARRETAS DO
CONHECIMENTO

PROJETO
PUMA II

PONTE DA
AMIZADE

Parceria com a Fundação
Volkswagen, Senai e Governo
do Paraná oferecem cursos de
qualificação para a população
Paranaense.

Paraná recebe recebe
investimento de R$9,1
bilhões da Klabin, para a
ampliação da fábrica de
Ortigueira.

Nova ponte sobre o Rio
Paraná ligará Foz do
Iguaçu a Presidente
Franco, cidade vizinha a
Ciudad Del Este.
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Grupo Madero
anuncia investimento
de R$600 milhões.

O Grupo Madero
anunciou, na quarta-feira
dia 29 de maio, a
confirmação do
investimento de R$600
milhões em sua ampliação
nas operações em Ponta
Grossa, na Região dos
Campos Gerais.
Este anúncio foi realizado,
em meio a cerimônia no
Palácio do Iguaçu, pelo
presidente do Grupo
Júnior Durski, em

conjunto com o governador
Carlos Massa Ratinho Junior
e do apresentador Luciano
Huck, sócio do
empreendimento. Com isso,
estes investimentos
impulsionarão a geração de
emprego na região e o
desenvolvimento do Estado.
A expectativa é de um
grande aumento no fluxo de
empregos intermediados
pelas Agências do
Trabalhador.
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Ponte da Amizade
fortalecerá comércio
entre Paraná e
Paraguai.
O Paraná fará a gestão da obra da
ponte que ligará o Estado com o
Paraguai, retirando o trânsito
pesado da antiga ponte, construída
há mais de 50 anos. O investimento
está previsto na casa dos R$462,9
milhões e tem uma previsão inicial
da geração 4.000 novas vagas de
emprego no Paraná.

Carretas do Conhecimento avançam
Paraná adentro.
Projeto desenvolvido
pela Secretária de
Estado da Justiça,
Família e Trabalho
com parceria da
Fundação Volkswagen
e o Senai Paraná, tem
o objetivo de levar e
oferecer cursos de
qualificação
profissional gratuita
para a população
paranaense. Com isso,
tendo previsão de
capacitar cerca de
2.500

pessoas em suas oito
carretas-escolas
móveis, apenas neste
segundo semestre.
Assim, cada carreta
representa um curso
e se estabelece por
um mês em cada
município. Estão
sendo ofertados os
cursos de Instalações
Elétricas,
Manutenção de
Motocicletas,
Confecção Elétrica
Automotiva,

Mecânica Automotiva, Mecânica Industrial
Básica, Panificação e Refrigeração. As carretas
já possuem um itinerário e em agosto os
municípios que sediarão estas escolas móveis
serão Cornélio Procópio, Paiçandu, Matelândia,
Telêmaco Borba, Campo Mourão, Lapa, Ibiporã
e Colorado.
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Klabin investirá
R$9,1 bilhões no
Paraná.
Novo projeto de ampliação
da fábrica de Ortigueira,
Projeto Puma II,
envolverá o investimento
de R$9,1 bilhões.

A construção da nova
fábrica de celulose irá
gerar 11 mil novas vagas
de emprego, que serão
intermediadas pelas
Agências do Trabalhador.
As atividades estão
previstas para começar em
2021.
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Realização de cursos
para famílias em
vulnerabilidade
social.
A Secretária da Justiça, Família e
Trabalho, especificamente o
Departamento do Trabalho e
Estímulo a Geração de Renda,
juntamente com  a parceria do Centro
Integrado Empresa-Escola do Paraná
(CIEE/PR), promoverão cursos de
capacitação pessoal e profissional
para as famílias de vulnerabilidade
social no Paraná.

Os cursos serão ofertados
pelo CIEE/PR em sua
grade de cursos, de forma
gratuita, inicialmente para
32 municípios.
O projeto inicia-se na
capital paranaense, no
bairro Cajuru, na Vila
Autódromo.

Assim, desde o dia 08/07
já estão sendo ofertados
quatro cursos na área
administrativa (Relações
Intrapessoal e Interpessoal
no Mundo do Trabalho;
Procedimento de Compras
Conhecimentos
Básicos; Tipos de 

Documentos Financeiros na Organização e
Técnicas de Negociação. Serão também ofertados
cursos nas áreas de Comércio e Comércio-Varejo,
Atacado e Supermercados. Segundo o secretário
estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney
Leprevost, a prioridade é atender as famílias de
vulnerabilidade social no estado do Paraná e
melhorar a situação dessas famílias em um
desenvolvimento socioeconômico.
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Paraná se destaca no primeiro
semestre de 2019, fechando com um
saldo positivo de 40.022 empregos
formais.
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O Paraná manteve a
expectativa de crescimento
dos empregos, no mês de
junho de 2019, e
apresentou um saldo
positivo de 158 postos de
empregos criados,
seguindo a curva de
crescimento dos empregos
do mês de maio de 2019,
segundo o Cadastro de
Empregados e
Desempregados (Caged)
que foi divulgado no dia 25
de julho pelo Ministério da
Economia. O grande
destaque deste saldo
positivo, no mês de maio,
foi resultado do impacto do
setor de Serviços.

Salientando que a
atividade que mais gerou
empregos no mês de junho,
foi a atividade de Serviços
Combinados de Escritório
e Apoio Administrativo e o
Paraná foi o segundo
estado que mais criou
postos de trabalhos nesta
atividade no país, com um
saldo de 629 empregos
gerados, atrás apenas de
São Paulo (629 empregos
gerados). No acumulado
deste primeiro semestre de 
2019, o Paraná gerou
40.022 vagas formais de
empregos. Este montante,
apenas nos seis
primeiros meses do ano,

resulta em quase ultrapassar a quantia total de
empregos gerados no período dos 12 meses do
ano de 2018 (40.947 postos de trabalhos
criados). Com estes resultados, o Paraná se
posiciona na 4º colocação no ranking das
unidades federativas. Destaque para o setor da
Construção Civil, que apresentou um mês de
maio muito positivo e continuou o crescimento
para ultrapassar o setor da Indústria de
Transformação no acumulado deste primeiro
semestre de 2019, ficando atrás apenas do Setor
de Serviços.

Mais informações :
http://www.trabalho.pr.gov.br/modules/conteud
o/conteudo.php?conteudo=14
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Governador do Estado
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Coordenação de Gestão da Rede de Atendimento ao Trabalhador
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