
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
06/04/22..................R$ 165,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
06/04/22..................R$ 78,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
06/04/22..................R$ 92,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Nas demais regiões do estado, 
apesar da presença de nuvens em 
algumas regiões não há registros de 
chuvas neste início de manhã.  As tem-
peraturas estão variando entre 24 ºC 
no noroeste e 15 ºC no sul do estado.
Mínima:  18°C em Curitiba
Máxima: 29°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Paraná integra novo mapa do Ministério do Turismo com 
210 cidades e 15 regiões turísticas

 Com 15 regiões 
turísticas cadastradas e 
reconhecidas, o Paraná 
possui 210 cidades no novo 
Mapa do Turismo Brasileiro, 
divulgado pelo Ministério 
do Turismo. Isso quer dizer 
que 52% dos municípios 
do Estado estão dentro do 
radar nacional.
 O Mapa é um ins-
trumento que reúne municí-

pios que adotam o turismo 
como estratégia de de-
senvolvimento e identifica 
necessidades de investi-
mentos e de ações para a 
promoção do setor em cada 
região. No Brasil, são 2.542 
cidades distribuídas em 322 
regiões turísticas. Ou seja, o 
Paraná tem 8% das cidades 
do estudo.
 “Integrar o Mapa 

do Turismo Brasileiro é im-
prescindível para ficar em 
consonância com os princí-
pios da Política Nacional de 
Turismo e, assim, estar apto 
à captação de recursos do 
governo federal, o que nos 
auxilia a profissionalizar a 
gestão turística, além de 
estruturar e promover os 
destinos paranaenses”, 
destacou o secretário do 
Desenvolvimento Susten-
tável e do Turismo, Everton 
Souza.
 Segundo o diretor-
-presidente da Paraná Tu-
rismo, Irapuan Cortes, a 
atividade turística vem se 
destacando, nos últimos 
anos, no crescimento e de-
senvolvimento da economia 
regional. “A Paraná Turismo 
entende como importantís-
sima a regionalização do tu-

rismo e por isso sensibilizou 
e incentivou os municípios 
através das IGRs, trans-
formando-os em atores 
turísticos e fortalecendo o 
turismo regional do Estado”, 
disse.

CADASTRO
 Para se cadas-
trar, os municípios preci-
sam atender aos critérios 
estabelecidos na Portaria 
Federal nº 41/2021. Um 
deles é possuir um órgão 
responsável pelo setor tu-
rístico e orçamento defi-
nido para investimentos. 
Também é necessário que 
as empresas e trabalhado-
res estejam registrados no 
Cadastur, a fim de certificar 
ao turista que o serviço é 
regularizado e confiável.
 Além disso, o mu-
nicípio precisa comprovar a 

existência de um Conselho 
Municipal de Turismo ativo 
e ter assinado um Termo de 
Compromisso com o Pro-
grama de Regionalização 
do Turismo (PRT). Por fim, 
as administrações públicas 
devem comprovar a exis-
tência de uma instância 
de governança regional no 
turismo, que pode ser con-
selho, associação, fórum ou 
comitê.
 Ao longo de 2021, 
a Paraná Turismo, em par-
ceira com as Instâncias 
de Governança Regionais 
(IGRs), realizou reuniões 
presenciais e virtuais com 
as 15 regiões turísticas para 
sensibilizar sobre a impor-
tância do Mapa do Turismo 
Brasileiro.
 A ação vem ao 
encontro com a política de 

retomada do turismo do 
Governo do Estado. “Os 
encontros visam o fortale-
cimento da regionalização 
do turismo, além de tirar 
dúvidas e orientar os ges-
tores regionais quanto ao 
processo de submissão das 
informações no Sistema de 
Informações do Mapa do 
Turismo Brasileiro (SISMa-
pa)”, ressaltou Cortes.
 Os municípios que 
não foram incluídos nesta 
primeira etapa ainda podem 
ajustar procedimentos ou 
complementar informações 
e integrar o Mapa do Turis-
mo Brasileiro, que passou a 
ser contínuo. O Mapa ante-
rior se referia ao período de 
2019-2021. Agora, após a 
inclusão, o cadastramento 
do município tem validade 
de um ano.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Paraná abre mais de 70 mil 
empresas no primeiro trimestre

 O Paraná ganhou 71.466 novas 
empresas neste primeiro trimestre. Só 
em março foram 24.397 empreendi-
mentos, maior volume do ano, seguido 
de fevereiro, com 23.730, e janeiro, 
com 23.339. O saldo (diferença entre 
aberturas e baixas) ficou em 42.190. Os 
dados são da Junta Comercial do Paraná 
(Jucepar).
 O número de aberturas é muito 
similar a 2021, quando foram criados 
73.077 empreendimentos. O Paraná tem 
atualmente 1,49 milhão de empresas 
ativas.
 Do total aberto nos primeiros 
três meses de 2022, a maioria corres-
ponde a MEIs, com 76,15%. Outros 
20,37% são LTDA e 3% têm como Na-
tureza Jurídica Empresário. Os outros 
segmentos são sendo Eireli (0,12%), S/A 
fechada (0,18%), S/A aberta (0,04%), 
Cooperativa (0,10%), Consórcio (0,03%) 
e outros (0,01%).
 O Paraná também se destaca 
pela velocidade. Em março, foi o quarto 
estado mais ágil na abertura de empre-
sas do País, com saldo de menos de um 
dia (21 horas) para a análise de 5.234 

processos. Ficou atrás de Sergipe, Es-
pírito Santo e Goiás. O tempo está bem 
abaixo da média nacional, de 2 dias e 1 
hora.
 O tempo total de abertura de em-
presas e demais pessoas jurídicas leva 
em consideração o período na etapa de 
viabilidade, na validação cadastral que 
os órgãos efetuam e na efetivação do 
registro e obtenção do CNPJ. Não são 
considerados os tempos de inscrições 
municipais ou estaduais e nem a obten-
ção de licenças para funcionamento do 
negócio.
 Do total de empresas abertas no 
Estado, 95% concluíram o processo em 
até 3 dias, 3% em até 5 dias, 1% em até 
7 dias e 1% registrou demora de mais de 
7 dias. Os dados podem ser encontrados 
no relatório da Jucepar e na RedeSim, 
do governo federal.
 No mesmo período de 2021, 
o tempo de abertura de empresas no 
Paraná estava em 1 dia e 1 hora, para a 
análise de 5.925 processos. No período, 
94% das empresas conseguiam ser 
abertas em menos de 3 dias.

Só em março foram 24.397 empreendimentos, maior volume do ano. 
O Paraná foi o quarto estado mais ágil na abertura de empresas do 

País, com saldo de 21 horas para a análise de 5.234 processos.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

           Governo institui grupo 
de trabalho para discutir plano 
de carreira dos servidores das 

universidades

 O Governo do 
Estado implementou na 
terça-feira (5), via de-
creto ( 10.702/2022 ), 
um grupo de trabalho 
para discutir os Planos 
de Carreira dos Docen-
tes e Universitários do 
Estado do Paraná. Ele 
funcionará nos mesmos 
moldes dos colegiados 
que ajudaram a formular 
as novas tabelas de re-
muneração da Polícia Ci-
vil, Polícia Militar, Polícia 
Científica e dos servido-
res do Quadro Próprio da 
Secretaria de Estado da 
Saúde e Quadro Próprio 
do Poder Executivo.
 O  G r u p o  d e 
Trabalho é composto 
por representantes dos 
seguintes órgãos e en-
tidades: Casa Civil; Su-

perintendência Geral de 
Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior; Secretaria 
de Estado da Fazenda; 
Secretaria de Estado da 
Administração e da Pre-
vidência; Secretaria de 
Estado do Planejamento 
e Projetos Estruturantes; 
e representantes titulares 
do sindicato dos Docen-
tes e Universitários do 
Estado do Paraná.
 Eles se reuni -
rão em caráter ordinário, 
a cada dez dias, e, de 
forma extraordinária, a 
critério da Casa Civil. O 
grupo terá até 90 dias 
para concluir seus tra-
balhos, a partir da data 
de designação de seus 
representantes. O ob-
jetivo é construir um re-
latório que aponte as 

principais necessidades 
da categoria e os pontos 
da carreira que podem 
ser modernizados, dan-
do prosseguimento nas 
políticas públicas para a 
área.
 No ano passado, 
como parte desse projeto 
de modernização da es-
trutura das sete universi-
dades, foi aprovada a Lei 
Geral das Universidades, 
que padroniza a gestão 
de pessoal, custeio e in-
vestimento nas institui-
ções, a partir de critérios 
públicos, transparentes e 
auditáveis, e a legislação 
que regulariza cargos em 
comissão e funções grati-
ficadas, além da amplia-
ção das possibilidades de 
parcerias com a iniciativa 
privada.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


