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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
15/08/19................................. R$ 71,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/08/19.................................R$ 27,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/08/19................................. R$ 47,00

Fonte: Deral/Seab

Governador lança programa para agilizar abertura 
de novos negócios

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior lançou nesta quar-
ta-feira (14), no Palácio 
Iguaçu, o programa Des-
complica, iniciativa de 
caráter permanente do 
Governo do Estado para 
simplificar a vida dos em-
preendedores. Ele tem 
três vertentes: liberação 
do CNPJ e das autoriza-
ções para empresas de 
baixo risco em menos de 
24 horas; soluções para 
fechamento de empresas, 
e a instalação de um comi-
tê permanente de desbu-
rocratização com a partici-
pação da sociedade civil.
 A iniciativa bus-

ca dirimir principais en-
traves documentais das 
empresas e aponta so-
luções conjuntas com 
intuito de melhorar ainda 
mais o ambiente de ne-
gócios no Paraná. Tam-
bém haverá um canal de 
comunicação direto en-
tre os empresários e a 
Controladoria-Geral do 
Estado (CGE), no portal 
do órgão, para apontar 
problemas e facilitar ain-
da mais os processos.
 O governador 
destacou que o Governo 
do Paraná nunca figurou 
como protagonista nessa 
ponte com as empresas 
e que agora estabelece 

agenda permanente para 
aumentar o ambiente de 
negócios e a geração de 
emprego. “O programa 
Descomplica facilita a 
vida de quem quer gerar 
emprego. Tínhamos uma 
demora para abrir empre-
sas no Estado e, agora, 
em um dia a pessoa já 
começa a tocar o seu 
negócio. É mais uma me-
dida inovadora”, afirmou 
Ratinho Junior. “Temos 
que diminuir a burocracia, 
é um movimento nacio-
nal. A ideia é simplificar e 
unificar as decisões”.

COMITÊ
  O governador 
também disse que a 

instalação do comitê 
com participação de 23 
entidades representa-
tivas da sociedade é 
uma maneira de encon-
trar soluções conjun-
tas, principalmente para 
demandas mais com-
plexas. “Diminuímos o 
prazo de abertura de 
empresas e o fato de 
criarmos esse comitê 
para entender os pro-
cessos de desburocra-
tização representa uma 
divisão de responsabili-
dade com as entidades 
diretamente interessa-
das. Mostra que esta-
mos pensando o Estado 
juntos”, complementou.

COM TECNOLOGIA 
 O chefe da 
Casa Civil,  Guto Silva, 
disse que o intuito do 
Descomplica é deixar a 
vida do empresário mais 
simples. Ele lembrou 
que nesses primeiros 
meses do ano o Para-
ná já registrou abertura 
de empresas em ape-
nas duas horas. “Esse 
programa vai simplificar 
os processos com tec-
nologia e harmonizar os 
diferentes regramentos. 
Não vamos permitir que 
os empreendedores fi-
quem pendurados em 

filas atrás de papéis”, 
afirmou. “Teremos, ain-
da, a condição de ouvir 
para ser mais ágil e cer-
teiro. Toda a relação do 
serviço público com o 
empresário estará den-
tro do Descomplica”.
 Segundo o su-
perintendente de Go-
vernança da Casa Civil, 
Phelipe Mansur, coor-
denador do programa, a 
iniciativa começou a ser 
gestada em janeiro e tem 
como intuito levar o Para-
ná para o primeiro lugar 
em agilidade burocrática 
no Brasil. “Obviamente 
as empresas de médio e 
alto risco ainda precisam 
de processos melhores, 
mas esse Governo está 
decidido a criar o me-
lhor ambiente de negó-
cios do País. União tem 
sido nossa ferramenta e 
eficácia é nossa meta”, 
complementou.

BASTA ACESSAR O 
SITE

 Para o empreen-
dedor, basta acessar o 
site Empresa Fácil, pre-
encher os formulários e 
enviar os documentos 
necessários, tudo em 
ambiente online. Esse 
processo gera um pro-
tocolo e um CNPJ com 

alvará temporário de 
180 dias, e em 24 horas 
serão liberadas as licen-
ças dos Bombeiros e da 
Vigilância Sanitária.

LICENÇAS
 Para o coman-
dante-geral do Corpo 
de Bombeiro do Paraná, 
coronel Samuel Prestes, 
o Descomplica reverte a 
imagem de que o órgão 
obstaculiza o processo. 
Neste ano, disse ele, já 
foram regularizadas 125 
mil empresas, média de 
720 por dia. “Todo nosso 
efetivo passou por um 
curso a distância sobre 
legislação para agilizar 
as vistorias e análises 
dos projeto. Também te-
remos um curso especí-
fico para 350 bombeiros. 
É uma conquista para o 
Paraná”, explicou.

COMITÊ
 Compõem o 
comitê permanente de 
desburocratização repre-
sentantes da Casa Civil 
e das Secretarias da Fa-
zenda e do Planejamen-
to, além de 23 entidades 
representativas da socie-
dade civil (CAU, CREA, 
CRC, SESCAP, CRA, 
AMP, Assembleia Legis-
lativa, Junta Comercial, 
Sebrae, Vigilância Sa-

nitária, Bombeiros, Ce-
lepar, Receita Estadual, 
IAP, Fenacom, Fecomér-
cio, FAEP, FIEP, FACIAP, 
FECOOPAR, Fetranspar, 
ACP e Ocepar).

CRESCIMENTO
 Entre janeiro e 
maio deste ano foram 
registradas 105.130 no-
vas empresas, contra 
96.665 do mesmo pe-
ríodo do ano passado, 
aumento de quase 10%. 
Os números englobam 
os pedidos da Junta 
Comercial do Paraná e 
aqueles registrados di-
retamente em cartório.

PRESENÇAS
 Estiveram pre-
sentes na cerimônia o 
vice-governador Darci 
Piana; o diretor-presi-
dente da Paraná De-
senvolvimento, Eduardo 
Bekin; o secretário de 
Planejamento e Proje-
tos Estruturantes, Val-
demar Bernardo Jorge; 
o controlador-geral do 
Estado, Raul Siqueira; 
os deputados estadu-
ais Hussein Bakri (líder 
do Governo), Homero 
Marchese, Subtenente 
Everton e Emerson Ba-
cil; além dos presidentes 
de todas as entidades 
do G7.

Piracanjuba confirma investimentos de R$ 110 milhões no Paraná
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior recebeu nesta 
quarta-feira (14), no Pa-
lácio Iguaçu, em Curiti-
ba, o diretor-superinten-
dente da empresa de 
laticínios Piracanjuba, 
Cesar Helou. Na reunião, 
o executivo confirmou 
dois novos investimentos 
da Região Sudoeste do 
Paraná que, somados, 
atingem o valor de R$ 
110 milhões. A previsão 
é que os empreendimen-
tos gerem 370 empregos 
diretor.
 O governador 
destacou a importância 
para o Paraná receber 
uma marca tradicional. 
“Isso gera emprego e 
renda para uma impor-
tante região do Estado. 
Uma empresa que co-
labora com o produtor e 

vem para ajudar o agro-
negócio paranaense”, 
afirmou Ratinho Junior.
 A primeira unida-
de, na cidade de Sulina, 
começa a funcionar em 
setembro. Com capaci-
dade de processar 150 
mil litros de leite por dia 
e investimento de R$ 
30 milhões, a indústria 
vai gerar no primeiro 
momento 70 empregos 
diretos na produção de 
queijo fatiado. Já a cons-
trução da unidade de São 
Jorge D’Oeste começa 
em 2020, ao custo de R$ 
80 milhões, criando 300 
empregos diretos.
 O governador 
colocou a estrutura do 
Governo à disposição da 
Piracanjuba para abre-
viar o processo de insta-
lação no Estado. “Rece-
bemos todo o apoio para 

que as obras não tenham 
atrasos, principalmente 
quanto à necessidade de 
infraestrutura e energia”, 
disse Helou. “É um Go-
verno que se preocupa 
em eliminar burocracias, 
o que não vemos em ou-
tros Estados”, comple-
tou.

MUNICÍPIOS 
 Prefeito de Suli-
na, Paulo Horn explicou 
que a instalação da in-
dústria fará uma grande 
diferença na vida da ci-
dade, de aproximada-
mente 4 mil habitantes. 
“A obra está praticamen-
te concluída. A expecta-
tiva é muito boa, com a 
possibilidade de ampliar 
os turnos de produção e 
assim criar mais empre-
gos”, afirmou.
 O prefeito de São 
Jorge D’Oeste, Gilmar 

Paixão, classifica a che-
gada da empresa como 
uma revolução para o 
município, de pouco 
mais de 10 mil pessoas. 
“Para uma cidade essen-
cialmente agrícola, essa 
conquista significa uma 
mudança muito grande. 
Empregos que melhoram 
situação social do municí-
pio”, disse.

LEITE 
 De acordo com a 
Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abasteci-
mento, o Paraná é o ter-
ceiro maior produtor de 
leite do Brasil, com cerca 
de 13% da produção na-
cional. Aproximadamen-
te 90 mil produtores de 
leite atuam no Estado. 
Em 2017, segundo os 
dados Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), foram pro-

duzidos 4,4 bilhões de 
litros.
 Em 2018, a pro-
dução de leite rendeu 
R$ 5,8 bilhões no Valor 
Bruto da Produção Agro-
pecuária do Estado, se-
gundo dados prelimina-

res do Departamento de 
Economia Rural (Deral) 
da Secretaria da Agri-
cultura, perdendo ape-
nas para o frango, soja e 
milho. “Uma empresa de 
ponta que reconhece a 
capacidade do Sudoes-

te do Paraná de produzir 
com qualidade e volume, 
fortalecendo o Estado 
como um polo competiti-
vo na produção de leite”, 
ressaltou Norberto Orti-
gara, secretário da Agri-
cultura e Abastecimento.


