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As micro e pequenas em-
presas (MPE) expandiram, no úl-
timo mês de março, a sua parti-
cipação proporcional na geração 
de novos postos de trabalho no 
país. O segmento, que tem sido 
o maior responsável pela criação 
de empregos ao longo dos últimos 
anos (em especial no período 
da pandemia), abriu nada menos 

que 88,9% de todas as vagas no 
terceiro mês de 2022. De acordo 
com levantamento feito pelo Se-
brae, a partir de dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e De-
sempregados (CAGED), divulgado 
pelo Ministério da Economia, os 
pequenos negócios tiveram mais 
de 1 milhão de admissões e um 
saldo positivo de 121 mil em-

NÚMEROS SÃO REFERENTES A MARÇO 

Nove em dez empregos foram 
criados por pequenos negócios 

pregos. 
No acumulado do ano, o 

Brasil já acumula um saldo de 
615 mil novos postos de trabalho, 
sendo que as micro e pequenas 
empresas foram as grandes for-
necedoras de emprego, com 430 
mil vagas (o que corresponde a 
70% do total). Por sua vez, as 
médias e grandes contabilizaram 
um saldo de 148 mil empregos 
(24,1% do total). A comparação 
entre o primeiro trimestre de 2021 
e o primeiro trimestre deste ano 
mostra cenários relativamente se-
melhantes. Todos os portes de 
empresa apresentaram saldos po-
sitivos. 

O Paraná apresentou cres-
cimento de 240% no volume 
de pescados exportados no pri-
meiro trimestre deste ano em 
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2021, e elevou em 468% 
as receitas provenientes deste 
setor. Este é um dos assuntos 
analisados pelo Departamento de 
Economia Rural (Deral), da Se-
cretaria de Estado da Agricultura 

e do Abastecimento (Seab), no 
Boletim Semanal de Conjuntura 
Agropecuária. 

O registro do Agrostat, sis-
tema do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
que oferece visão detalhada de 
exportações e importações do 
agronegócio brasileiro, mostra 
que os 240% a mais no volume 
de pescados exportados pelo Pa-

raná representam um salto de 
350 toneladas para 1,2 mil to-
neladas, enquanto a receita dis-
parou de US$ 568 mil no pri-
meiro trimestre do ano passado 
para US$ 3,2 milhões entre ja-
neiro e março de 2022. O Pa-
raná desponta como o principal 
produtor de peixes de cultivo 
no Brasil, com 188 mil toneladas 
produzidas em 2021. 

ESTADO É O MAIOR PRODUTOR DE PEIXES DO BRASIL 

PR exporta 240% mais pescados  

Ganhos. Receita disparou de US$ 568 mil no primeiro trimestre do ano passado 
para US$ 3,2 milhões entre janeiro e março de 2022o | Foto: Divulgação  

O Paraná segue sendo um 
dos principais destaques no País 
no quesito agilidade para se abrir 
uma empresa, o que mostra a 
evolução dos processos burocrá-
ticos implementados a partir do 
programa Descomplica. Em abril 
deste ano, ficou com o terceiro 
melhor tempo entre os estados: 
18 horas e 38 minutos. A média 
do País foi de 1 dia e 22 horas, 
28 horas a mais. Em velocidade, 
o Paraná ficou atrás apenas do 
Sergipe, com 351 processos anali-
sados, e do Espírito Santo, com 
990 processos.  

Vale destacar que, conside-
rando o volume de solicitações, o 
Paraná teve o terceiro maior mo-
vimento do País, com 4.466 re-
gistros, ficando atrás somente de 
São Paulo, com 18.170 registros, e 
Minas Gerais, com 5.288 registros. 
O tempo total de abertura de em-
presas e demais pessoas jurídicas 
leva em consideração o tempo na 
etapa de viabilidade, na validação 
cadastral que os órgãos efetuam e 
na efetivação do registro, com a 
obtenção do CNPJ.  

AGILIDADE 

Estado é o 
3º mais rápido 
em aberturas 
de empresas  

Nacional. Considerando o volume 
de solicitações, o Paraná teve o 3º 
maior movimento | Foto: Divulgação  

PONTA GROSSA >> AQUISIÇÃO DOS ITENS PASSOU A CUSTAR R$ 819,12 

Cesta básica sobe mais que 
o dobro da inflação em PG 
Entre junho de 
2021 e maio de 
2022, altas foram 
mensais. Aumentos 
somaram 22,91% 
no período 
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P or mais um mês consecutivo, 
a compra dos produtos con-

siderados da cesta básica para os 
ponta-grossenses subiu. O levan-
tamento mensal, realizado pelo 
Núcleo de Economia Regional 
e Políticas Públicas da Universi-
dade Estadual de Ponta Grossa 
(Nerepp-UEPG), aponta que os 
moradores da cidade passaram a 
gastar R$ 819,12 para comprar os 
itens de primeira necessidade nos 
mercados do município nesta pri-
meira semana de maio. Na compa-
ração com a primeira semana de 
abril, quando o valor gasto para ad-
quirir os mesmos 33 itens foi de 
R$ 809,59, houve um aumento de 
1,17%, ou seja, R$ 9,53 a mais. 

No período de um ano, desde 
os preços coletados na primeira 
semana de junho de 2021, em 
todos os meses houve aumentos 
nos preços. Neste mês no ano 
passado, a aquisição dos 33 pro-
dutos foi orçada em R$ 663,43, 
o que significa uma elevação de 
22,91% nos preços no período. 
Isso representa uma média de au-
mento superior ao dobro da in-
flação média observada no país 
atualmente – de acordo com o úl-
timo levantamento revelado pelo 
IBGE, o IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo), 

Variação. Os produtos do grupo de alimentação geral tiveram a maior alta  
no decorrer de abril, com aumento médio de 2,78% | Foto: Arquivo JM 

que mede a inflação oficial do 
país, apontou uma alta recorde 
em março, totalizando um au-
mento acumulado de 11,3% nos 
últimos 12 meses. Em valores, os 
ponta-grossenses passaram a de-
sembolsar R$ 152,69 a mais no 
período de um ano para comprar 
os produtos. 

Porém, quando a compa-
ração é um pouco maior, com-

preendida desde o mesmo mês 
de maio em 2020, observa-se 
uma elevação ainda maior nos 
preços: na época, a cesta básica 
custava, em média, R$ 575,47 
nos supermercados, ou seja, R$ 
243,65 mais barato do que nos 
dias de hoje. Em termos per-
centuais, houve um aumento de 
42,33% nos valores gastos neste 
período de dois anos.  

renda 
Compra dos produtos 
representa 67,58% 
do salário mínimo 

De acordo com a pesquisa, 
os ponta-grossenes estão precisan-
do comprometer um percentual cada 
vez maior do seu salário para adqui-
rir os produtos de primeira necessi-
dade (alimentação, limpeza e higie-
ne). O levantamento aponta que uma 
família que tem o rendimento men-
sal de apenas um salário mínimo (R$ 
1.212), gastaria cerca de 67,58% de 
sua renda na aquisição dos 33 itens. 
Em outras palavras, sobrariam ape-
nas R$ 392,88 para gastar com todas 
as outras despesas, inclusive as re-
lacionadas ao lar e transporte. Para 
uma família que ganha o equivalente 
a dois salários mínimos (R$ 2.424), o 
valor gasto com a cesta básica seria 
33,79% da renda mensal.  

No decorrer de abril deste 
ano, segundo a pesquisa, a maior 
parte dos itens teve reajuste para 
cima: 19 subiram e 14 tiveram 
queda nos preços. O produto que 
mais teve aumento nos preços foi 
a cebola, com alta de 53,44%, ao 
passo que outro produto do grupo 
de hortifrúti teve a maior retração 
nos preços, o tomate, de 24,83%. 
Entre os cinco grupos de produtos, 
o que apresentou maior aumento 
em seus valores foi o grupo de 
alimentação geral com 2,78%, se-
guido pelo grupo de higiene, com 
alta de 1,89%; e pelo grupo de lim-
peza, com incremento de 0,46%. 
O grupo de carne teve baixa de 
1,58%, e o de hortifrutigranjeiros 
uma retração de 1,68%. 

PUBLICAÇÃO LEGAL

  

AVISO DE LICITAÇÃO   
 Pregão Eletrônico n.º 027/2022 

Objeto: aquisição de Conjunto Escolar “Mesa e Cadeira” Adulto. Valor 
Máximo de R$ 48.150,00 (quarenta e oito mil, cento e cinquenta reais). 

Recursos Próprios. Recebimento das propostas: até 8h30 do dia 
20/05/2022. Início da Sessão Pública: às 9h15 do dia 20/05/2022. (Número 
da Licitação no Banco do Brasil: 936696 – processo nº 029918). O Edital 
e seus anexos com as quantidades e especificações completas dos serviços, 
bem como os resultados de todas as fases desta licitação poderão ser 
consultado no site www.licitacoes-e.com.br   
Informações complementares: www.comprasparana.pr.gov.br – 
identificação do processo nº 640/2022, e www.uepg.br 

José Vinicius Volpi 
Pregoeiro 

Ponta Grossa, 04 de maio de 2022. 
 


