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Governo quer abrir 20 mil vagas de emprego para jovens carentes
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Estado cria programa para estimular a abertura de vagas para aprendizes. Objetivo é oferecer
colocação para jovens de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social, principalmente em
micro e pequenas empresas.
O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira (11) a criação do
programa Cartão Futuro para incentivar a abertura de vagas de trabalho para 20 mil jovens de 14 a
18 anos em situação de vulnerabilidade social. &ldquo;É uma iniciativa para dar a primeira
oportunidade de emprego para pessoas que têm dificuldades de colocação no mercado de
trabalho&rdquo;, afirma o governador. Um dos objetivos do programa é incentivar as micro e
pequenas empresas a contratar aprendizes. Para isso, o Governo do Estado vai subsidiar parte dos
vencimentos, com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Com o mesmo mecanismo,
a administração estadual vai estimular as grandes empresas a abrir novas oportunidades para
jovens. A medida será trabalhada mesmo junto às companhias que já cumprem a cota estabelecida
por lei federal. O programa Cartão Futuro será administrado pela Secretaria da Justiça, Trabalho e
Família, que está finalizando a regulamentação da medida. &ldquo;É uma iniciativa que abre novas
possibilidades para meninos e meninas que buscam a chance de um futuro melhor. Com o estímulo
do Estado, acreditamos que os empresários ficarão sensíveis a esta ideia&rdquo;, afirma o
secretário Ney Leprevost. Leprevost explica que a determinação do governador é para que a pasta
contribua de todas as formas para ampliar as oportunidades de trabalho no Paraná, seja por meio
de qualificação ou intermediação de mão de obra. &ldquo;O Paraná já se destaca na geração de
empregos formais, com 60 mil vagas abertas neste ano e o nosso objetivo é ampliar esses
resultados&rdquo;, afirma o secretário. INTERMEDIAÇÃO - Ele lembra que as agências do
trabalhador foram reforçadas e estão prestando serviços para grandes empreendimentos que
acontecem no Paraná, como a construção da nova planta da Klabin e da segunda ponte entre Brasil
e Paraguai, em Foz do Iguaçu. Outro projeto já consolidado é o Paraná Serviços, um aplicativo que
aproxima profissionais autônomos de pessoas que necessitam de serviços especializados. &ldquo;É
uma ferramenta que moderniza aquilo que já era feito nas Agências do Trabalhador, que é a
intermediação. É caminho direto, que possibilita ao prestador apresentar suas qualificações e ser
ranqueado em função delas&rdquo;, explica o secretário. Segundo a Secretaria da Justiça,
Trabalho e Família, os principais serviços solicitados são marido de aluguel (serviços gerais),
diarista, pedreiro, eletricista, pintor, garçom, motorista, recepcionista, auxiliar de limpeza e babá.
QUALIFICAÇÃO - O governo estadual também desenvolve programas de capacitação e qualificação
profissional. O destaque são as Carretas do Conhecimento, realizado em parceria com o Senai-PR.
São oito escolas móveis que oferecem cursos de Instalações Elétricas, Manutenção de
Motocicletas, Confecção, Elétrica Automotiva, Mecânica Automotiva, Mecânica Industrial Básica,
Panificação e Refrigeração.
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