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Três anos depois, instalação
de lojas francas esbarra
em insegurança jurídica
Foz do Iguaçu - A Câmara de
Foz do Iguaçu protagonizou nessa
segunda-feira (9) discussão sobre
a instalação de lojas Duty Free na
cidade. O debate foi chamado e
conduzido pela vereadora Anice
Gazzaoui (PL). Dentre os assuntos
abordado estavam a insegurança
jurídica da Portaria 307/2014, referente às lojas francas de fronteira;
a importância delas para o turismo
e geração de emprego e renda no
Município; a preocupação com relação ao produto nacional.
“Acredito que a audiência atingiu o objetivo. Temos um ponto
em comum: precisamos ajustar
e onde há insegurança jurídica
precisamos debater. Formaremos um grupo de estudos sobre
o tema para darmos continuidade
ao debate”, resumiu a vereadora.
Mário Camargo, despachante
aduaneiro e diretor de Comércio Exterior da Acifi, falou sobre
a insegurança jurídica: “A partir
da Portaria 307, ainda tivemos

muitas dúvidas. As pequenas
empresas estão excluídas das
lojas francas. Se não tirarmos
a insegurança jurídica, não
tem como dar tranquilidade ao
pequeno investidor. Poderíamos
sugerir que haja um comprometimento desses investidores de
não vender o produto nacional.
Existe uma insegurança jurídica,
uma preocupação com o produto
nacional. Essa legislação é federal,
temos de sair desse debate com
alguma proposição, de fazermos
algum movimento para trazermos
inclusive os investimentos necessários. Que a gente possa formar
um grupo para tentarmos fazer a
alteração da instrução normativa
e também sobre a questão do produto nacional, que acho que lá na
frente pode refletir. Nosso trabalho é trazer investimentos, mas
com segurança”, sugeriu.
Danilo Vendrúsculo, presidente do Observatório Social de
Foz, destacou: “Com relação à

concorrência desleal, a lei é clara
e trata de preços predatórios.
Como economista, não tenho
dúvidas que de 2010 para cá tivemos um equilíbrio na fronteira”.
TURISMO
O secretário municipal de
Turismo e Projetos Estratégicos,
abordou a questão do turismo e do
fortalecimento do destino: “A nossa
visão turística é que isso fortalece
o nosso destino. O turismo está
em 5º ou 6º lugar em arrecadação
de impostos. Devemos pensar no
aumento da questão turística e os
free shops são favoráveis”.
“Para a nossa comunidade, é
importante o impacto da instalação
dessas lojas, isso faz com que nos
readaptemos. As lojas francas contribuem com o turismo, então o Paraguai deve sair da zona de conforto,
por exemplo a cultura como maneira
de atrair turistas”, disse Juan Vicente
Ramirez, vice-presidente da Câmara
de Comércio de Cidade do Leste.

Greve dos caminhoneiros gera temor
de desabastecimento no Paraguai
Foz do Iguaçu - A paralisação de algumas das principais
associações de caminhoneiros
do Paraguai entra na segunda
semana com temor de desabastecimento de combustíveis. No
fim de semana, houve aumento
da procura nos postos de Cidade
do Leste na área metropolitana.
Conforme o Jornal La Clave,
o movimento foi provocado por
boatos, difundidos via WhatsApp
e pelas redes sociais, de que estabelecimentos teriam limitado a
quantidade de combustível por
cliente, e que alguns até já estavam sem diesel e gasolina. O fim
dos estoques foi desmentido pela
Associação de Proprietários de
Postos de Combustíveis (Apesa,
na sigla em espanhol).
Ao longo da Rodovia Internacional PY02 (antiga Ruta VII),
os caminhoneiros mantêm pelo
menos dois pontos de paralisação no Alto Paraná: no KM 10,
perímetro urbano de Cidade
do Leste, e no KM 30, em Minga
Guazú. Na Supercarretera, paralela ao Lago de Itaipu, há mobilizações em Hernandárias, Santa
Fe do Paraná, Itakyry e no acesso
a Porto Índio.
Apesar do acordo celebrado
na sexta-feira (6) para permitir a
passagem de caminhões-tanque
e transportadores com produtos perecíveis, a imprensa local
relatou bloqueios e manifestações violentas durante o fim de
semana. Segundo o jornal ABC
Color, um dos pontos de obstrução foi, justamente, no KM 30 em
Minga Guazú.

LEI DO FRETE
O texto-base do projeto de lei
que estabelece uma nova tabela
de frete, com mecanismos de reajuste, foi aprovado no Senado na
última quinta (5), devendo voltar
à pauta da Casa nesta terça-feira
(10) para discussão dos detalhes
finais. A etapa seguinte será a tramitação, em regime de urgência,

na Câmara dos Deputados.
As principais queixas dos motoristas se devem à defasagem no valor
do frete, que não acompanhou fatores como a alta do diesel. Por outro
lado, entidades como a Federação
das Cooperativas de Produção (Fecoprod) questionam a legalidade da
matéria, argumentando que alguns
dos artigos seriam inconstitucionais.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 766/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro
de preços para futura e eventual aquisição de oxigenioterapia para consumo
frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo
total estimado: R$ 332.024,98. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia
10/08/21 até às 09:00h do dia 23/08/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 23/08/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
752/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de reagentes e materiais diversos para consumo frequente
no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total
estimado: R$ 9.840,675. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia
10/08/21 até às 09:00h do dia 24/08/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 24/08/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
822/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de medicamentos diversos para consumo frequente no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total
estimado: R$ 343.308,80. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia
10/08/21 até às 09:00h do dia 25/08/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 25/08/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
768/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de cateter agulhado e cateter venoso periférico para
consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor
máximo total estimado: R$ 308.092,00. Recebimento das propostas: Das
9:00h do dia 10/08/21 até às 09:00h do dia 25/08/2021. Abertura das
propostas e recebimento dos lances: 25/08/2021, 09:00h.
PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 060/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de material elétrico para consumo frequente no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total
estimado: R$ 80.374,52. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia
10/08/21 até às 09:00h do dia 26/08/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 26/08/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
858/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de medicamentos diversos para consumo frequente no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total
estimado: R$ 1.335.687,26. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia
10/08/21 até às 09:00h do dia 27/08/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 27/08/2021, 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
home-pages
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, 09/08/2021.
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Micareta militar

O desfile militar com blindados e veículos das Três Forças
Armadas hoje, pela Esplanada, em Brasília, não programado,
surge em má hora. Para congressistas ouvidos pela Coluna da base e oposição -, é uma demonstração desnecessária de
um poderio bélico que o Brasil não tem, e que só piora a relação do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional e
o Supremo Tribunal Federal. O jeito Bolsonaro de atuar rende
discretas rejeições nas relações bilaterais. Daí o presidente
recorrer a telefonemas para outros presidentes. Não é restrição a viagens pela pandemia da covid-19. Chefes de Estado
estão evitando receber o brasileiro, conta fonte do Itamaraty.

Rota

A despeito do tradicional
treinamento militar realizado
em Goiás, destino da tropa, a
passagem pela capital
é inédita.

Nome na lista

Tem dedos do ministro
palaciano e general Braga
Netto nesse desfile. O grupo
político de Bolsonaro já indica
que o militar guardião do
Palácio será vice na
chapa presidencial.

Tá na dele

O atual vice-presidente, general
Hamilton Mourão (PRTB), quieto
e estrategista, evita holofotes.
Mas pode sair candidato ao
Senado pelo Rio Grande do Sul.

Dançou

Quem muito sonhou e começou articulação para ser vice
de Bolsonaro é a ministra da
Família, Damares Alves - mas
ela recuou por motivos ainda
não explicados.

Gafe inaugural

Faltou energia ontem no meio
do discurso do governador Belivaldo Chagas na inauguração
do megacentro de convenções
de Aracaju, com ministro do
Turismo e outras autoridades
na plateia. Sem graça, quando
a luz acendeu, ele culpou a
companhia de energia citando
“problemas externos”.

Grita internacional
O jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio

desembarcou na Costa Rica
para denunciar a prisão do
deputado federal Daniel
Silveira (RJ) à Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Cita que a prisão, decretada
pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, é inconstitucional. Silveira surgiu em
vídeo atacando e ameaçando
ministros do Supremo.

Patrão & empregados
Jerônimo Goergen começa
esta semana a agendar reuniões com classes patronais
e sindicatos. Ele foi escolhido
relator do PL que prorroga
desoneração da folha de
pagamentos até 2026. Tem
ciência da importância do
projeto para resguardar o
patronato em tempos
difíceis, e principalmente
segurar os empregos.

Mais um

Surgiu no cadastro do
Tribunal Superior Eleitoral
o Partido Defensores, com
CNPJ 42.926.744/0001-81,
registrado em Brasília.

Direitão vem aí

Brasília sediou domingo uma
reunião com a presença de
vários pré-candidatos da direita
conservadora e pró-vida a
vagas eleitorais ano que vem.

Garimpo

O deputado federal Márcio
Labre, do Rio de Janeiro, vai
trocar o PSL pelo PTB. A ofensiva de Roberto Jefferson sobre
parlamentares é nacional.

ESPLANADEIRA

# Huggy lança ferramenta gratuita para ajudar empresários a
evoluírem na utilização do WhatsApp Business. # Méliuz abre
mais de 100 vagas para trabalho remoto. # Reserva Caiçara
(RJ) e Surf Resgate (RJ) selam parceria com cursos para Arrais
Amador e motonauta.
# Plataforma Desenrola inicia operação no Rio de Janeiro.
# West Shopping (RJ) promove Circuito Cultural Geek.
Esplanadeira é a seção da Coluna para divulgação de informações de mercado, artes, ação social, esportes e afins,
sem qualquer vinculação publicitária ou financeira com este
espaço. Sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br
reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

