
 

Curitiba, 28 de junho de 2019. 
 
 
Excelentíssimo Senhor, 
General Hamilton Mourão  
Vice-Presidente da República do Brasil 
Brasília – Distrito Federal 
 
 
Prezado Senhor,  
 
 

As entidades que compõe o G7, grupo formado pelas federações do setor produtivo no 
Estado do Paraná, representadas neste documento pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), Federação da Agricultura do Estado do Paraná 
(Faep), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Federação e Organização das 
Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar), Federação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), Federação das Empresas de Transporte de Cargas do 
Estado do Paraná (Fetranspar) e Associação Comercial do Paraná (ACP), ao mesmo tempo que 
agradecem sua presença no Paraná, manifestam  apoio irrestrito a firme disposição do Governo, 
juntamente com o Congresso Nacional, na aprovação das  reformas necessárias à retomada do 
crescimento da economia brasileira. 

Consideramos que a reforma da Previdência Social é uma medida indispensável para o 
equilíbrio fiscal e uma alavanca para a retomada da economia em todos os seus setores. Não 
podemos mais tratar o desemprego como mera estatística. Hoje, são 13,5 milhões de pessoas 
sem emprego e renda. Não é uma questão matemática, é uma questão social. A adoção de regras 
atualizadas à realidade demográfica brasileira para o regime da Previdência, permitirá, ao 
minorar o déficit público, equilibrar o orçamento e reduzir os juros básicos – requisito 
fundamental para a melhoria do emprego e renda.  

Manifestamos também nosso apoio a Medida Provisória da Liberdade Econômica, que 
apresenta alternativa para simplificar a vida das empresas e abre espaço para uma maior 
desburocratização. Defendemos a melhoria na eficácia dos serviços públicos e a eliminação dos 
excessos burocráticos que emperram o desenvolvimento do País. A abertura de novos negócios 
deve acontecer de forma mais rápida e menos burocrática, para que as empresas possam 
funcionar com mais liberdade, pois elas é que geram emprego e renda no Brasil.  

Apoiamos também a Reforma Tributária, que simplifique e reduza impostos. Para que 
tenhamos um Estado funcional e dinâmico, de tamanho reduzido e moderno de forma a devolver 
ao cidadão os serviços de qualidade que se espera. A classe empresarial apoiou, anteriormente, 
até mesmo duras medidas de aumentos de impostos, em prol de um futuro melhor no cenário 
econômico nacional. Eis que chega o momento de os empreendedores receberem contrapartida 
com a simplificação e redução de impostos. Nem empresários, nem trabalhadores podem ser 
punidos com novos aumentos de carga tributária.  



 

Por fim, as entidades paranaenses aqui representadas, também reafirmam seu apoio à 
continuidade do combate à corrupção para a construção de uma sociedade ética com o 
fortalecimento estratégico das instituições em seu alinhamento com a sociedade civil 
fundamentado no rigoroso cumprimento das normas legais. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Entidades - G7 
 

 
 

José Roberto Ricken Darci Piana 
Presidente da Ocepar/Fecoopar 

 
 
 

Presidente da Fecomércio/PR 

Ágide Meneguette Edson Luiz Campagnolo 
Presidente da Faep 

 
 
 

Presidente do Sistema Fiep 

Sérgio Luiz Malucelli Gláucio José Geara 
Presidente da Fetranspar 

 
 
 

Presidente da ACP 

Marco Tadeu Barbosa  
Presidente da Faciap  

 


