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ATÉ 2025 

Brasil precisa 
qualificar 9,6 mi 
de profissionais 
para a indústria  

Até 2025, o Brasil precisará 
qualificar 9,6 milhões de pessoas 
em ocupações industriais, sendo 
2 milhões em formação inicial – 
para repor inativos e preencher 
novas vagas – e 7,6 milhões em 
formação continuada, para traba-
lhadores que devem se atualizar. 
Isso significa que, da necessidade 
de formação nos próximos quatro 
anos, 79% serão em aperfeiçoa-
mento. 

O mercado de trabalho passa 
por uma transformação, ocasio-
nada principalmente pelo uso de 
novas tecnologias e mudanças na 
cadeia produtiva. Por isso, cada 

Projeção. Em quatro anos, devem ser criadas 497 mil novas vagas na indústria, 
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vez mais, o Brasil precisará in-
vestir em aperfeiçoamento e re-
qualificação para que os profissi-
onais estejam atualizados. Essa é 
a principal conclusão do Mapa do 
Trabalho Industrial 2022-2025, es-
tudo realizado pelo Observatório 
Nacional da Indústria para identi-
ficar demandas futuras por mão 
de obra e orientar a formação pro-
fissional de base industrial. 

Em quatro anos, devem ser 
criadas 497 mil novas vagas na 
indústria, saltando de 12,3 mi-
lhões para 12,8 milhões de em-
pregos formais. Essas ocupações 
requerem conhecimentos tipica-
mente relacionados à produção 
industrial, mas estão presentes 
em outros setores da economia. 
As áreas com maior demanda por 
formação são: transversais, me-
talmecânica, construção, logística 
e transporte, e alimentos e be-
bidas. As ocupações transversais 
são as que permitem atuar em di-
ferentes áreas, como técnico em 
segurança do trabalho. 

A produção industrial apre-
sentou queda em abril de 2022 
na comparação com março, in-
formou nesta segunda-feira (16) 
a Confederação Nacional da In-
dústria (CNI). Segundo boletim di-
vulgado pela entidade, o índice 
que mede a evolução da pro-
dução ficou em 46,5 pontos, fi-
cando abaixo dos 50 pontos, linha 
divisória entre queda e cresci-
mento da produção na compa-
ração com o mês anterior, quando 
fechou em 54,5 pontos. 

As informações fazem parte 
do boletim Sondagem Indus-
trial, que também traz informa-
ções a respeito da evolução da 
produção, do número de em-
pregos, dos estoques, entre ou-
tros indicadores. Para a realização 
da pesquisa foram entrevistadas 
1.839 empresas, sendo 740 de pe-
queno porte, 641 de médio porte 
e 458 de grande porte, no período 
de 2 a 10 de maio. 

Os índices avaliados pela 
CNI apresentam variação de 0 a 
10. Valores acima de 50 indicam 
aumento do emprego da pro-
dução, estoque acima do plane-
jado ou utilização da capacidade 
instalada acima do usual. Va-
lores abaixo de 50, indicam que 
o nível de atividade está abaixo 
do usual. O boletim mostra que 
o emprego industrial também 
sofreu um recuo em abril na 
comparação com março. 

RETRAÇÃO 

Produção da 
indústria tem 
queda no país 
em abril 

EMPREGO >> TOTAL DE TRABALHADORES CRESCEU NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS 

Taxa de desocupados cai e tem o 
menor valor desde 2015 no Estado 
Estado mostra 
recuperação após 
atingir, em 2020, 
o maior índice 
de desemprego dos 
últimos 10 anos 
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Ataxa de paranaenses desocu-
pados, que atingiu o maior 

valor dos últimos 10 anos no ter-
ceiro trimestre de 2020, no início 
da pandemia da covid, segue em 
queda e já tem o melhor percen-
tual desde o início do primeiro tri-
mestre de 2016. Levantamento pu-
blicado pelo Dieese, com base nos 
dados coletados e divulgados pelo 
IBGE, da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua), apontam que a 
taxa de pessoas desocupadas caiu 
de 10,5% (de julho a setembro de 
2020, o mais alto valor da série 
histórica) para 6,8% entre janeiro 
e março deste ano. Resultado me-
lhor que esse foi observado so-
mente no 4º trimestre de 2015, 
quando esse valor era de 5,9% 
(e passou para 8,2% no início 
de 2016). Os melhores valores da 
história do Estado (e do Brasil) 
foram observados no 4º trimestre 
de 2013 e no 4º trimestre de 2014, 
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média nacional, cujo índice atual 
é 11,1%. Além disso, em compa-
ração com outros estados, o Pa-
raná tem um dos maiores percen-
tuais de empregados com carteira 
assinada no setor privado, com 
81%, atrás apenas de Santa Cata-
rina (88,2%), São Paulo (82,4%) e 
Rio Grande do Sul (81,1%). 

Outro dado que coloca o Pa-
raná em posição de destaque em 
âmbito nacional é a taxa com-
posta de subutilização da força 
de trabalho (percentual de pes-
soas desocupadas, subocupadas 
por insuficiência de horas traba-
lhadas e na força de trabalho po-
tencial em relação à força de 
trabalho ampliada): no País, foi 
de 23,2% no primeiro trimestre, 
ao passo que o Paraná tem a ter-
ceira menor do Brasil, na casa de 
14,0%. O Paraná também tem a 
quarta menor taxa de informali-
dade do Brasil. Atualmente é de 
32,1%, com queda de 1,4 pontos 
percentuais em relação ao último 
trimestre de 2021, com 33,5%. 

“Tivemos a pandemia, mas 
as políticas para a atração 
de novas empresas, capacitação 
e incentivo ao primeiro em-
prego, além dos investimentos 
públicos, continuaram em an-
damento. Agora, o Estado se 
aproxima mais uma vez da po-
sição de pleno emprego, quando 
quase toda a população em 
idade de trabalhar está inserida 
no mercado de trabalho. Esse é 

renda cai 
Pandemia derrubou 
o salário médio  
dos trabalhadores 

Apesar do aumento no número 
de ocupados, o Dieese informa que “o 
principal problema é que a recupera-
ção se deu por geração de ocupações 
precárias e informais”, tanto em âmbi-
to federal, quanto em âmbito estadual. 
No Brasil, o rendimento médio do 1º de 
trimestre de 2022, na comparação com 
o 1º trimestre de 2020, caiu 7,70%, de 
R$ 2.690,00 para R$ 2.483,00. No Pa-
raná, essa redução foi ainda maior, na 
casa de 9,05%, ao cair de R$ 2.974,00 
para R$ 2.705,00. No boletim do Diee-
se, essas reduções foram ocasionadas, 
principalmente, “pela piora da qualida-
de das ocupações no mercado de traba-
lho, com aumento da informalidade e 
dos conta própria, e o aumento da in-
flação”. É uma redução salarial frente 
a uma inflação recorde para os últimos 
18 anos, que superou os 12% nos últi-
mos 12 meses, e se aproxima de 20% 
desde 1º trimestre de 2020. 

o melhor programa social que 
existe porque permite a indepen-
dência das famílias”, afirmou 
o governador Carlos Massa Ra-
tinho Junior. 

quando chegou a 3,8%.  
Segundo os dados da pesquisa 

do Dieese, o número de parana-
enses ocupados no início da pan-
demia era de 5,59 milhões, valor 

que subiu para 5,76 milhões no 
início deste ano, com aumento de 
167 mil ocupações. Além da me-
lhora nas taxas de desemprego, o 
resultado do Paraná é superior à 
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REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA - LP
SEBASTIÃO ALVES FERNANDES, de CPF-MF sob n° 433.712.561-20, torna pú-
blico que requereu, ao IAT, Licença Ambiental Prévia para extração de diamante 

território paranaense, no leito do Rio Itararé, Colônia Rui Barbosa, divisa dos Muni-
cípios de Sengés/PR e.Itararé/SP.

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTA GROSSA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS
CITANDO: REGINALDO CARNEIRO BUENO, brasileiro, produtor agrícola, portador
da CI/RG sob o nº 9.634.721-9/ PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.050.769-86,
atualmente em local incerto.
PROCESSO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL nº 0030575-49.2019.8.16.0019, em que é
exequente: MCF AGRÍCOLA LTDA-
OBJETIVO: para, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento

Aos executados fica a ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do CPC,

poderão ser reduzidos pela metade, bem como em 15 (quinze) dias, contados

por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Fica

apresentando a documentação pertinente (cópia do RG, CPF/CNPJ e comprovante

parteProcessoLoginHelp.jsp; Resolução 185/2013 CNJ, artigo 20).
OBJETO DA DÍVIDA: Contrato de Abertura de Crédito Rotativo.
Ponta Grossa, 29 de abril de 2022.


