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Fomento Paraná tem recorde em contratações de
microcrédito em um mês

 A Fomento Pa-
raná bateu em agosto o 
recorde em operações 
de microcrédito para um 
único mês. Foram 657 
contratos que totalizam 
R$ 7,5 milhões para em-
preendimentos informais, 
MEIs e microempresas 
instalados em 144 muni-
cípios. É a melhor marca 
em uma série iniciada 
em 2011. No ano, o mi-
crocrédito soma R$ 34,4 
milhões em contratações 
e a carteira ativa dessa 
linha hoje é de R$ 107 
milhões.
 Este também 
está sendo o ano com 
maior volume de Opera-
ções do Setor Privado, 
que totalizou R$ 228,3 
milhões contratados em 
25.660 operações de ja-
neiro a agosto. Também 
é a maior marca em 10 
anos e 130% superior 
às contratações feitas 
em todo o ano de 2019, 

Renegociações reduzem inadimplência e dão fôlego a empreendedores

 Ao longo dos últimos meses a instituição ofereceu oportunidades de suspensão de 
pagamentos e renegociação de contratos, com direito a carência e alongamento de prazos 
para pagamento das parcelas. “Verificamos que a oportunidade para renegociação foi bem 
aproveitada por nossos clientes”, afirma João Carlos Mineo, gerente de Recuperação de 
Créditos.
 “Com isso diminuímos a inadimplência e ajudamos a evitar que milhares de empre-
endedores se tornassem inadimplentes, ganhando um fôlego para dimensionar as contas 
das empresas nesse período e podendo ainda solicitar novos empréstimos, mesmo que em 
outras instituições.”
 Desde abril foram renegociados 3.180 contratos com empreendedores de portes 
diversos, que ganharam novos prazos para cumprir com obrigações com a Fomento Paraná 
que somam mais de R$ 121 milhões.
 A renegociação de contratos pode ser feita por meio do portal da instituição, pelo 

que somaram R$ 98,9 
milhões. A carteira ativa 
desse segmento hoje é 
de R$ 326 milhões.

PARANÁ RECUPERA
 O principal des-
taque desse ano é a linha 
Paraná Recupera, lança-
da pelo governador Car-
los Massa Ratinho Junior, 
com empréstimos de até 
R$ 6 mil. Desde o início 
de abril essa linha bene-
ficiou 21.710 empreen-
dedores de 358 municí-
pios paranaenses. Foram 
concedidos mais de R$ 
112 milhões em recursos 
do Fundo de Desenvolvi-
mento Econômico (FDE) 
para informais, autôno-
mos, MEIs e microempre-
sas de todos os setores 
da atividade produtiva.
 “ A l c a n ç a m o s 
marcas significativas na 
entrega do crédito para 
ajudar a estimular a eco-
nomia demonstrando 
a importância das ins-

tituições financeiras de 
desenvolvimento, espe-
cialmente em momentos 
críticos, como está sendo 
a pandemia de Covid-19”, 
comenta Heraldo Neves, 
diretor-presidente da ins-
tituição. “Outro marco 
importante para a histó-
ria da Fomento Paraná 
é que pela primeira vez 
em 20 anos consumimos 
todo o limite de crédito 
disponibilizado pelo BN-
DES para um semestre.”

LIMITE
 No atual ritmo de 
demanda por crédito e 
velocidade de processa-
mento, segundo o diretor, 
em breve a Fomento Pa-
raná deve atingir o limite 
estipulado pelo BNDES 
para 12 meses. Por isso 
a instituição já solicitou 
ao BNDES um novo au-
mento de limites e traba-
lha ainda na captação de 
recursos de outras fon-
tes.

 “Há um volume 
significativo de propostas 
já recebidas que estão 
sendo processadas e a 
cada dia entram novos 
pedidos. Significa que 
está havendo um esfor-
ço das empresas para 
retomar a produção, o 
que pode ser notado pelo 
aumento da oferta de va-
gas nas agências do tra-
balhador e contratações 
com carteira assinada”, 
afirma.

FOMENTO TURISMO
 A Fomento Para-
ná começou a direcionar 
os esforços para atender 
ao segmento de turismo, 
que foi muito afetado pela 
pandemia e possui um 
grande potencial no Pa-
raná, gerando milhares 
de empregos diretos e in-
diretos, além da caracte-
rística de ser uma cadeia 
produtiva considerada 
limpa, pois impacta pou-
co o meio ambiente.

 “ Te m o s 
um volume 
significativo 

de recursos do Fungetur, 
disponibilizado pelo Mi-
nistério do Turismo, para 
a linha Fomento Turismo, 
que atende empresas de 
hotelaria, gastronomia, 
eventos, serviços de re-
ceptivo e transporte e 
diversos outros. Preten-
demos atender o máximo 
de empresas possível”, 
informa o diretor de Mer-

cado, Renato Maçanei-
ro. “Estamos reforçando 
esse objetivo junto aos 
nossos parceiros agentes 
de crédito e correspon-
dentes em todo o estado, 
como a Abrasel-Paraná 
para fazer o dinheiro che-
gar logo aos empreende-
dores.”
 A linha Fomen-
to Turismo disponibiliza 

créditos a partir de R$ 20 
mil até R$ 2 milhões para 
projetos de investimen-
to ou aquisição de bens, 
com taxa de juros fixa de 
0,63% ao mês, e emprés-
timos para capital de giro 
até R$ 500 mil, com taxa 
fixa de 0,71% ao mês. 
Essas taxas são válidas 
para setembro/2020.

Fonte: aen.pr.gov.br

aplicativo Fomento Paraná (iOS e Android) e também pelo Whatsapp (41) 99938-9215.

Com crédito, confeiteiro abre ateliê de bolos

 Um dos microempreendedores beneficiados pela Fomento Paraná nesse período 
foi o confeiteiro Bruno Fagundes, que obteve um crédito do Paraná Recupera. “Eu trabalha-
va em casa e com o dinheiro abri meu próprio ateliê de bolos”, conta o empreendedor.
 Bruno mora há 12 anos em Curitiba e é especialista em Naked Cakes — bolos que 
não possuem cobertura, deixando visíveis as camadas de massa e recheio. “Com a pande-
mia a demanda dobrou. Ainda bem que o crédito me ajudou a estar preparado para atender”, 
relata Bruno.
 Para quem quiser conferir o trabalho ou até fazer uma encomenda, ele mantém 
canais em redes sociais como Instagram  e Facebook - @brunoboloscwb

Governador sanciona projeto que amplia estrutura da
Justiça de primeira instância

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior sancionou projeto 
de lei que prevê a trans-
formação de 15 cargos 
de desembargador e das 
respectivas assessorias 
e funções comissionadas 
em 752 cargos voltados 
ao assessoramento de 
todos os magistrados que 
atuam na primeira instân-
cia e de outros 169 postos 
de técnicos judiciários.
 A proposta, enca-
minhada pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Pa-

raná (TJ-PR), já havia sido 
aprovada pela Assembleia 
Legislativa. A solenidade 
de assinatura da sanção 
ocorreu nesta segunda-
feira (14) no Palácio Igua-
çu. “Há entre os Poderes 
uma compreensão e con-
tribuição institucional, tan-
to por parte do Tribunal de 
Justiça, Ministério Público 
e Assembleia Legislativa 
quanto pelo Executivo. 
Essa assinatura consolida 
essa relação transparente 
e de muita colaboração”, 
afirmou o governador.

 Presidente do 
TJ-PR, o desembargador 
Adalberto Xisto Pereira 
explicou que a medida 
pretende reforçar o aten-
dimento de primeiro grau 
da Justiça, seguindo a 
política nacional do Poder 
Judiciário. De acordo com 
ele, a mudança possibili-
ta a equalização da força 
de trabalho entre as duas 
instâncias, sem onerar o 
orçamento.
 “É algo que agra-
da as duas instâncias e 
a magistratura como um 

todo. Uma situação inédita 
do País, um avanço para 
reforçar quem mais neces-
sita da Justiça”, comentou 
o desembargador.
 A alteração de 
cargos recebeu apoio in-
tegral dos demais órgãos 
e Poderes. Para o presi-
dente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil - Seção 
Paraná (OAB-PR), Cássio 
Telles, a medida atende 
uma antiga reivindicação 
da OAB Paraná, que há 
anos tem alertado para a 
falta servidores nas co-
marcas do Estado.
 “É um momento 
significativo, emblemático 
e exemplar: a transforma-
ção de cargos de desem-
bargador em uma melhor 
estrutura para o primeiro 
grau. O cidadão precisa 
de juiz e da celeridade do 
juiz. A Justiça tardia é uma 
injustiça”, destacou Telles. 
“Aparelhando o primeiro 
grau quem ganha é quem 
precisa do nosso trabalho 
no dia a dia, ou seja, a 
população paranaense”, 
completou o presidente da 
Associação dos Magistra-
dos do Paraná (Amapar), 

Geraldo Dutra de Andrade 
Neto.

SAÚDE
 Presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, o deputado Ade-
mar Traiano lembrou que o 
Paraná tem demonstrado 
muita união em diversas 
áreas e ações. Ele citou 
os diferentes repasses fi-
nanceiros dos demais Po-
deres para colaborar com 
o enfrentamento do Esta-
do à pandemia do novo 
coronavírus. “Há um en-
trosamento grande, sem 
radicalização em busca da 
construção de pontos em 
comum. É, sem dúvida, o 
melhor momento do Pa-
raná nesse sentido”, disse 
ele.

REPASSE
 No mesmo ato, o 
governador Ratinho Junior 
sancionou o texto que au-
toriza o Tribunal de Justiça 
a transferir o saldo do Fun-
do Judiciário para o Fun-
do Estadual de Saúde do 
Paraná, como mais uma 
medida contra o coronaví-
rus. A medida já havia sido 
anunciada em agosto.
 O projeto de lei 

do Tribunal de Justiça 
autoriza o repasse de R$ 
101.576,481,10. Essa 
destinação é respalda-
da pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), 
que orientou os tribunais 
a destinar recursos para 
aquisição de materiais e 
equipamentos médicos 
para serem utilizados pe-
los profissionais de saúde, 
nos termos da Resolução 
nº 313, de 19 de março de 
2020. Com isso, o Fundo 
de Justiça fica extinto.
 O governador 
afirmou que a parceria 
com os outros Poderes 
é um dos grandes dife-
renciais do Paraná nesse 
período de emergência 
em saúde pública. “Estou 
muito orgulhoso e honra-
do. Essa relação com os 
outros Poderes é um sinal 
de maturidade. E não é 
apenas financeira, mas de 
aconselhamento, de tro-
ca de experiências, uma 
verdadeira parceria insti-
tucional”, afirmou Ratinho 
Junior. “E também não é 
apenas entre autoridades, 
mas entre cidadãos”.
 O governador 

ressaltou que o Estado já 
investiu em torno de R$ 
500 milhões na ampliação 
de mais de 1,1 mil leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e 1,5 mil enfer-
marias, construção de três 
hospitais regionais (Gua-
rapuava, Telêmaco Borba 
e Ivaiporã), aquisição de 
insumos e equipamentos 
e contratação emergen-
cial de equipes médicas 
e bolsistas. “Essa união 
nos fortalece e é boa para 
o Paraná”, destacou Xisto 
Pereira.

PRESENÇAS
 Participaram tam-
bém da assinatura o chefe 
da Casa Civil, Guto Sil-
va; o procurador-geral do 
Ministério Público do Pa-
raná, Gilberto Giacóia; o 
presidente da Associação 
Paranaense do Ministé-
rio Público, André Tiago 
Pasternak Glitz; o juiz au-
xiliar da presidência do 
TJ-PR, Rodrigo Amaral; 
a vice-presidente da OAB
-PR, Marilena Winter; e o 
diretor de prerrogativas da 
OAB-PR, Alexandre Salo-
mão.

Fonte: aen.pr.gov.br


