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Pedágio: Novo projeto
inclui mais trechos e
mais investimentos
Cascavel - No último dia 21
de maio, o governador Ratinho
Junior e o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex,
anunciavam que o governo federal havia aceitado a proposta do
Paraná e ajustaria o projeto de
concessão das rodovias federais e estaduais pelo modelo de
menor preço. Na oportunidade,
Sandro Alex informou que os técnicos da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e
do Ministério da Infraestrutura
deveriam entregar o novo projeto em 30 dias.
A entrega atrasou e, nesta
semana, Ratinho Junior e Sandro Alex se reuniram com o
ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para acertar os ajustes do projeto.
Durante a reunião em Brasília, na quarta-feira, o Ministério da Infraestrutura apresentou algumas novidades, como
a inclusão de 37 quilômetros
entre os municípios de Morretes
e Antonina, no lote 2, a iluminação total nas rodovias na serra
e o incremento nas operações

de guincho e socorro, inclusive
com o aumento no número de
ambulâncias do tipo UTI.
Além disso, os investimentos, antes previstos em R$ 42
bilhões, agora somam R$ 44
bilhões, a serem feitos por quem
ganhar os seis lotes de concessão. Ainda não há detalhes de
quais são os investimentos adicionais. A reportagem questionou se incluíram o contorno
norte, na BR-277, em Cascavel,
mas não houve respostas. Há
apenas a informação de que as
15 novas praças previstas continuam no projeto.
Após o encontro de quarta, o
ministro Tarcísio informou que
o projeto depende somente de
alguns detalhes a serem “refinados e calibrados, com o intuito
de garantir uma tarifa justa e
a ampliação de capacidade da
malha rodoviária do Estado”.
“Tudo o que a gente podia
atender em termos de sensibilidade e de cuidado, nós estamos
tendo. O que a gente quer é a
garantia de que o investimento
seja feito. A nossa obsessão aqui

é ver R$ 44 bilhões de obras
acontecendo, é ver 1,7 mil quilômetros de duplicação sendo
feitos. É ver o estado do Paraná
transformado”, afirmou.
O novo projeto deverá
ser apresentado na próxima
semana, de acordo com o Minfra.
Os contratos das atuais concessões se encerram em 27 de
novembro deste ano. A previsão
é de que a próxima licitação não
ocorra antes do segundo trimestre de 2022.
A alteração do projeto ocorreu após pressão do setor produtivo paranaense, que criticou
a proposta de limitar em 17% os
descontos sobre as tarifas e previsão de outorga onerosa como
critério de desempate. No mês
passado, o ministério recuou e
decidiu rever o projeto. A princípio, estavam previstos R$
156 bilhões de faturamento
nos seis lotes durante 30 anos
de concessão de 3.327 quilômetros. A receita é 3,5 vezes o
total faturado pelas seis concessionárias de 1997 até 2020, em
valores atualizados.

Curitiba - Os presidentes
das entidades integrantes do G7,
grupo representante da sociedade civil organizada, encaminharam ofício ao governador do
Paraná, Ratinho Júnior, posicionando-se contrários ao projeto
de lei aprovado na Assembleia
Legislativas do Paraná que cria
o Estatuto dos Servidores do
Ministério Público do Estado
do Paraná. O PL restabelece a
licença-prêmio, que consiste
na criação de mais 14 tipos de
benefícios àquela categoria de
servidores. “O atual momento,
não nos permite conceder benefícios aos servidores públicos
que não possam ser oferecidos à
população em geral”, diz o texto,
ao acrescentar que o argumento
de que tais medidas não representam novos custos ao erário é
equivocada, pois os benefícios
serão contemplados pelo orçamento próprio da instituição.
As entidades alertam o
governador que, caso seja sancionada a lei, os mesmos privilégios poderão ser reivindicados por todo o funcionalismo
público estadual.
“Por que nós, empresários,

profissionais e trabalhadores
da iniciativa privada temos que
bancar, com o nosso suor, os privilégios do poder público e essa
troca de favores entre os poderes?”, questiona o presidente da
Faciap, Fernando Moraes.

do Paraná); Carlos Valter Martins Pedro, presidente do Sistema Fiep (Federação da
Indústria do Paraná); Ágide
Meneguette, presidente da
Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná); Ari
Bittencourt, vice-presidente
da Fecomércio (Federação do
Comércio do Paraná); coronel
Sérgio Malucelli, presidente
da Fetranspar ( Fe d e ra çã o
das Empresas Transporte de
Cargas do Estado do Paraná);
Camilo Turmina, presidente
da ACP (Associação Comercial
do Paraná).

G7 pede veto ao projeto que concede
licença-prêmio aos servidores do MPPR

QUEM ASSINA
O documento encaminhado
ao governador é assinado por
Fernando Moraes, presidente
da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná); José Roberto
Ricken, presidente da Ocepar
(Organização das Cooperativas
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STF rejeita ação de Bolsonaro

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, rejeitou a ação
na qual a AGU (Advocacia-Geral da União) e o presidente
Jair Bolsonaro pediam a suspensão de medidas restritivas
adotadas pelo Paraná e mais dois estados para conter a
disseminação da covid-19. Em ação direta de inconstitucionalidade aberta em maio, foram questionados decretos do
governador Ratinho Júnior (PSD) no Paraná, além dos governos do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. Entre outras
medidas, as normas restringiram a circulação de pessoas
com o toque de recolher e fecharam serviços considerados
não essenciais.

Patriota

O Patriota afastou por 90
dias o presidente nacional
da sigla, Adilson Barroso,
após negociações “individuais” sobre a filiação do
presidente Jair Bolsonaro
e seu grupo político. Em
convenção realizada ontem,
em Brasília, o grupo resolveu que o atual vice-presidente Ovasco Resende irá
comandar a legenda nesse
período, durante o qual
disse que não irá tratar
da filiação de Bolsonaro.
Segundo ele, o par tido
não é contrário à filiação
do presidente, mas à
forma com vinham sendo
feitas as negociações por
Adilson Barroso.

Tributação

O Senado aprovou a medida
provisória que aumenta a
tributação sobre o lucro de
bancos, reduz benefícios
tributários da indústria química e retira isenção sobre
combustíveis e derivados
na Zona Franca de Manaus.
A medida também revisa
a distribuição das receitas
das loterias esportivas.
A intenção da proposta é
compensar a redução das
alíquotas de impostos que
incidem sobre o óleo diesel
e o gás de cozinha.

Contas irregulares

Dezesseis deputados
paranaenses votaram pela
liberação da candidatura
de políticos com contas
irregulares: Aliel Machado,

Aroldo Martins, Boca
Aberta, Enio Verri, Felipe
Francischini, Filipe Barros,
Leandre, Luciano Ducci, Luiz
Nishimori, Luizão Goulart,
Pedro Lupion, Evandro
Roman, Valdir Rossoni,
Sergio Souza, Vermelho e
Zeca Dirceu. Sete contra:
Aline Sleutjes, Christiane
Yared, Diego Garcia, Paulo
Martins, Ricardo Barros,
Rubens Bueno e Sargento
Fahur; Giacobo se absteve,
e seis não votaram: Gleisi
Hoffmann, Gustavo Fruet,
Hermes Parcianello, Luísa
Canziani, Stephanes Junior
e ToninhoWandscheer.

Preso, de novo

O deputado federal Daniel
Silveira (PSL-SP) voltou para
a prisão ontem. Desta vez,
o motivo foi não ter pago
multa de R$ 100 mil estabelecida por 36 violações
à tornozeleira eletrônica.
Em sua decisão, o ministro
Alexandre de Moraes, do
STF, disse que o deputado
agiu com “total desrespeito
à Justiça”.

Liberou geral

O ministro do STF Gilmar
Mendes decidiu ontem
estender a suspeição do
ex-juiz Sergio Moro a todos
os processos contra o
ex-presidente Lula em que
ele atuou, incluindo os processos relativos ao sítio de
Atibaia e ao Instituto Lula.
O petista havia sido condenado a 17 anos, 1 mês e
10 dias de prisão no caso
do sítio de Atibaia.

Sustentabilidade

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021 – HUOP/UNIOESTE.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do
Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 839.490,44. Recebimento
das propostas: Das 9:00h do dia 25/06/2021 até às 09:00h do dia 08/07/2021.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 08/07/2021, 09:00h. O
edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados junto
à Com. de Licitação do HUOP, ou Fone: (45) 3321-5397, ou ainda nas homepages
www.unioeste.br/huop,
www.comprasparana.pr.gov.br
ou
www.comprasnet.gov.br em conformidade com o Dec. Est. n.º 2452, de
07/01/04. Cascavel, 24/06/2021
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Cascavel tem a primeira construção reconhecida internacionalmente como construção verde, a segunda do oeste
com certificação LEED nível. O prédio que recebeu o selo
é a nova sede da Amic PR (Associação de Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do Paraná), e fica na Rua
Maranhão, 92, e será inaugurado segunda-feira, dia 28. No
País, há 1.645 empreendimentos certificados LEED, sendo
65 Platinum: 28 no Sul do Brasil, 18 no Paraná, sendo
cinco em cidades do interior e, agora, dois no oeste. Este
é o mais alto nível da certificação, que atesta sustentabilidade em edifícios no mundo. Para a presidente da Amic
PR, Sonia Xavier, a certificação reforça o compromisso da
instituição com a sustentabilidade.

