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Informe

da redação
editoria e colaboradores

Pedágio

A Antt (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou
que nesta semana há grande possibilidade da agência
finalizar o novo projeto de concessão das rodovias do Paraná
e enviar para análise final do TCU. Contudo, não informou
como deverá ser a divulgação do projeto e nem se poderá
sofrer novas alterações.

Destaque
Internacional

A cidade de Toledo virou
novamente destaque internacional por conta do estudo
observacional realizado pela
Pfizer no Município. Após ser
citada por uma das manchetes do The New York Times,
agora, o Município foi citado
pela Der Spiegel, uma revista
de notícias semanal alemã,
publicada em Hamburgo e é
considerado um dos maiores veículos de imprensa
da Europa, e um dos mais
influentes, com uma circulação semanal de 840 mil
exemplares.

Toledo é Dignidade

A prefeitura de Toledo lançou
ontem (25) o programa
“Toledo é Dignidade”. Esse
programa vai substituir a
entrega de cestas básicas
(entre R$ 80,00 a R$ 90,00)
por um cartão alimentação
com crédito de R$ 130,00
para as famílias beneficiadas realizarem compras no
comércio local. Aproximadamente 1.400 famílias serão
atendidas com o Programa,
possibilitando a aquisição
dos alimentos de acordo
com suas necessidades e
particularidades, injetando
aproximadamente R$ 180 mil
na economia local todos os
meses.

Ausentes

A sessão da Câmara de
Toledo de ontem (25), teve a
ausência de três vereadores
devido a questões de saúde.
Ausentaram-se os vereadores
Valtencir Careca (PP), Roberto
Souza (PT) e Valdomiro Bozó
(PSC). Segundo o presidente
da Câmara, Leoclides Bisognin (MDB), Valtencir Careca

afastou-se por problemas
renais, enquanto Valdomiro
Bozó apresentou atestado
e o suplente de vereador
em exercício Roberto Souza
ausentou-se para acompanhar sua esposa no hospital.

Audiência Pública

A Câmara de Cascavel realizou ontem (25), uma audiência pública para debater as
diretrizes orçamentárias
de Cascavel para o ano de
2022. Na oportunidade, o
secretário de Planejamento
de Cascavel, Edson Zorek e
membros da secretaria de
Finanças sanaram as dúvidas
dos vereadores sobre os
aspectos da LDO.

São Miguel do
Iguaçu

O Pleno do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná
recomendou à Prefeitura
de São Miguel do Iguaçu
que aprimore a análise de
planilhas de custos apresentadas junto às propostas de
empresas interessadas em
suas futuras licitações, a fim
de poder afastar prontamente
aquelas que sejam consideradas inexequíveis.

Insuficiente

Após realizar fiscalização de
acompanhamento a respeito
da transparência pública dos
69 consórcios intermunicipais atuantes no Paraná, o
Tribunal de Contas do Estado
concluiu que, em média, a
publicidade dada por tais
entidades a seus atos é insuficiente. Além disso, foi constatado que 13 delas - ou uma
em cada cinco - não cumprem, de forma alguma, as
diretrizes estabelecidas pela
Lei de Acesso à Informação.

Crédito

A Comissão de Orçamento da Alep aprovou o relatório favorável ao projeto de lei do Poder Executivo que altera o atual
orçamento geral do Estado permitindo o pagamento de dívida
da Cohapar com o Banco do Brasil. O projeto 493/21 destaca
que a proposta é uma solicitação para abertura de crédito
na quantia de R$ 300 mil que serão usados pela Companhia
para pagamento de juros, amortizações e encargos resultantes de empréstimos contratados com garantia do Estado.

expediente
DESDE 15 DE MAIO DE 1976

DER-PR publica resultado
da licitação para obras de
conservação ‘pós-pedágio’
Curitiba - O DER (Departamento de Estradas de Rodagem
do Paraná) publicou ontem
(25) o resultado da análise
das propostas de preços da
licitação para conservar as
rodovias estaduais do Anel
de Integração após o término
das concessões vigentes até
que as novas concessionárias
assumam os trechos.
O documento, disponível
em Diário Oficial e no portal
Compras Paraná, classifica as
três empresas e consórcios que
apresentaram as propostas
mais vantajosas em cada lote,
e já as convoca para a abertura
dos envelopes com seus documentos de habilitação, no dia
12 de novembro, às 16h, no
auditório do DER, em Curitiba.
A publicação do aviso abre

período de cinco dias úteis para
interposição de recursos, conforme estabelecido no edital de
licitação, e igual período para
contrarrazões das participantes quanto a qualquer recurso.
Somente uma empresa foi desclassificada nesta etapa, em
dois lotes, por ter apresentado
propostas de preços que foram
consideradas impossíveis de
serem executadas, levando
em conta o custo dos serviços
e materiais.
No lote 1, que vai atender a Região Metropolitana de
Curitiba e Litoral, as propostas classificadas nesta etapa
são de R$ 15.797.093,74 e
R$ 16.259.632,07. No lote 2, que
contempla os Campos Gerais,
as propostas variam de R$
29.968.363,94 a R$ 33.208.239,39.

No lote 3, que atenderá a região
Norte, as propostas variam de R$
21.200.000,00 a R$ 21.791.080,91.
No lote 4, região Noroeste,
as propostas variam de R$
19.537.048,20 a R$ 21.121.576,58.
E por último, no lote 5, na região
Oeste, com a menor extensão de
todos, as propostas são de R$
5.249.508,80 e R$ 5.413.451,35.
ENCERRAMENTO
Os contratos com as concessionárias à meia noite dos
dias 26 e 27 de novembro.
Com isto, as rodovias federais
que estavam delegadas ao
Paraná voltam a ser administradas pelo Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes), e as estaduais
permanecem sob responsabilidade do DER.

Alep aprova texto final e PEC que cria DEPPEN
Curitiba - A PEC (Proposta
de Emenda à Constituição)
1/2021, de autoria do Poder
Executivo, que propõe a criação do DEPPEN (Departamento
de Polícia Penal), foi aprovada em redação final na sessão plenária de ontem (25),
na Assembleia Legislativa do
Paraná. Na semana passada, os
deputados já tinham votado a
PEC em primeira e em segunda
votação em duas sessões, sendo
uma ordinária e outra extraordinária. A votação de hoje serviu para referendar a decisão
dos parlamentares. Agora, a
proposição está apta para ser
promulgada pelo presidente da
Assembleia, deputado Ademar
Traiano (PSDB). Com a criação
do Departamento, o Governo
pretende que a Polícia Penal
fique responsável pelas questões relativas aos presos no
Estado do Paraná, com atos de
gestão, fiscalização, controle e
segurança de unidades penais,

falecimentos
Rubispier Agliardi (63)
Maria de Lourdes Felipe (65)
Joao Teodoro Cordeiro (72)
Carlos Ravalego Pereira (81)
Evania Fatima Trevisan (65)
Robson Antonio Pereira da Silva (41)

Óbitos registrados ontem, até
às 17h, pela Acesc, em Cascavel

além da fiscalização do cumprimento das medidas alternativas à prisão, como o monitoramento eletrônico por meio de
tornozeleiras.
O objetivo do Governo é a
harmonização da legislação estadual com a uma recente alteração

constitucional promovida pela
Emenda Constitucional 104/2019,
que previu a existência da Polícia
Penal entre os órgãos integrantes da Segurança Pública. O
Governo destaca ainda que a
medida não trará aumento de
despesas para o Estado.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 1271/2021 – 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$ 3.946.833,56. Recebimento das propostas: Das 09:00h do
dia 26/10/2021 até às 09:00h do dia 09/11/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 09/11/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
1135/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de Concentrado Polieletrolítico para Hemodiálise Fração
Ácida para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 35.592,00. Recebimento das
propostas: Das 09:00h do dia 26/10/2021 até às 09:00h do dia 10/11/2021.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 10/11/2021, 09:00h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1267/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: locação
de 02 (dois) equipamentos/tecnologias “Analisador semiautomático para tiras
de Urina”, com fornecimento parcelado de insumos compatíveis com os
equipamentos/tecnologias locados, para o Hospital Universitário do Oeste do
Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 35.809,50. Recebimento das
propostas: Das 09:00h do dia 26/10/2021 até às 09:00h do dia 11/11/2021.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 11/11/2021, 09:00h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1125/2021 – 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$ 815.455,23. Recebimento das propostas: Das
09:00h do dia 26/10/2021 até às 09:00h do dia 12/11/2021. Abertura das
propostas e recebimento dos lances: 12/11/2021, 09:00h. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 1303/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de adaptador de gastrostomia, adesivo para
fixação dreno, cateter para embolectomia curativo transparente e em rayon,
fixador para sonda nasal, garrote, kit curativo, kit tração ortopédica e peso para
tração, manifold, placa de bisturi e punch dermatológico, com comodato, para
consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor
máximo total estimado: R$ 433.918,41. Recebimento das propostas: Das
09:00h do dia 26/10/2021 até às 09:00h do dia 10/11/2021. Abertura das
propostas e recebimento dos lances: 10/11/2021, 09:00h. Os editais 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.comprasparana.pr.gov.br
ou
www.unioeste.br/huop,
www.comprasnet.gov.br em conformidade com o Dec. Est. n.º 2452, de
07/01/04. Cascavel, 22/10/2021.
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CPI da Pandemia vota
hoje relatório final que
terá votos “separados”

AGÊNCIA SENADO

Brasília - Após seis meses
de funcionamento, a CPI da
Pandemia do Senado encerra
terça-feira (26) os trabalhos
com a votação do relatório
final do senador Renan Calheiros (MDB). De acordo com o
rito anunciado na semana
passada pelo presidente do
colegiado, senador Omar Aziz
(PSD- AM), a reunião começará com a leitura dos votos
em separado, que são uma
espécie de relatório alternativo ao de Renan. Até o fechamento desta reportagem, três
senadores já haviam protocolado seus textos: o governista
Marcos Rogério (DEM-RO), o
senador de oposição Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Eduardo Girão (Podemos- CE), que se classifica
como “independente”.
Os parlamentares terão 15
minutos – com tolerância de
mais cinco minutos – para a
leitura desses documentos.
Concluída essa fase, a votação
do relatório final vai ser feita
de forma nominal e ostensiva,
ou seja, pública. O quórum de
votação será de maioria simples dos membros presentes. Caso o parecer do relator seja aprovado, os demais
serão descartados.
ARGUMENTOS
O relatório de Alessandro
Vieira é dividido em cinco
eixos: definição de políticas
públicas de combate à pandemia; mortes evitáveis; indícios
de mau uso de recursos públicos; análise dos pareceres e
notas técnicas e propostas
legislativas. Assim como fez
Renan Calheiros, entre outros
nomes, Vieira propõe o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, mas por menos crimes.
Na lista constam crime de responsabilidade, de epidemia,
infração de medida sanitária
preventiva, charlatanismo,
incitação ao crime e crime contra a humanidade. No caso de
prevaricação, o senador sugere
mais investigações.
Em outro voto em separado, o vice-líder do Governo
no Congresso, senador Marcos
Rogério, faz uma ampla defesa

Relatório final será votado hoje, após seis meses de funcionamento
da CPI

da conduta do presidente Jair
Bolsonaro na pandemia e pede
a rejeição do texto de Renan
Calheiros. “O foco da maioria
dos membros [do colegiado]
sempre foi atacar o presidente
da República, num claro jogo
político e eleitoral. Porém, as
narrativas criadas pela oposição para enfraquecer e condenar o governo federal não
foram sustentadas em provas,
não restando comprovado
em atos, ou omissões ilegais
praticados por autoridades e
servidores da Administração
Pública Federal no enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus”, argumenta o
governista que optou por não
apontar nenhum indiciamento.
Ainda ontem, também foi
apresentado o voto em separado do senador Eduardo
Girão. No texto, o foco principal é o Consórcio Nordeste e a
suposta compra superfaturada
de mais de R$ 48,7 milhões de
300 ventiladores pulmonares
nos estados. Girão destaca
que, apesar do pagamento,
os equipamentos não foram
entregues. O senador ressalta
que a síntese dos fatos evidencia que o manejo dos recursos
públicos, inclusive federais,

pelos estados e municípios,
acarretou prejuízo ao erário
da casa dos bilhões de reais. O
senador acrescenta que a negociação feita no âmbito do Consórcio Nordeste com dispensa
de licitação e sem a devida consignação de garantias contraria
a Lei de Licitações.
O senador pede no documento o indiciamento do
secretário executivo do
Consórcio Nordeste, Carlos
Gabas, por organização criminosa, improbidade administrativa, corrupção passiva,
e fraude em licitação ou contrato dela decorrente.
DESTAQUES
Sob o argumento de não
haver previsão regimental para
isso, o presidente da CPI já descartou a possibilidade de apreciação de destaques ao relatório de Renan Calheiros. Apesar
disso, ainda nesta terça-feira,
ainda podem ser feitas modificações no parecer caso Renan
Calheiros se convença a acatar alguma sugestão feita por
membros do colegiado. Uma
última reunião sobre o assunto
será feita entre a cúpula do
colegiado estava programada
para a noite de ontem.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 1430/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de copos, sacos plásticos, filme de PVC,
material de higiene e outros para consumo frequente no Hospital Universitário
do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 454.188,81.
Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 26/10/2021 até às 09:00h do
dia 12/11/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
12/11/2021, 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, 25/10/2021.
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Olhos nele
Das vezes em que foi provocado para tomar decisões sobre
a postura do presidente Jair Bolsonaro frente à pandemia
do Covid-19, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
se manteve fiel ao mandatário que o colocou no cargo. Em um
dos muitos casos de alinhamento com o padrinho, Aras foi
contra a solicitação de subprocuradores para que ajuizasse no
STF uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) contra a campanha “O Brasil não pode parar”, que
foi difundida em redes sociais do Governo para incentivar a
reabertura do comércio. O relatório da CPI será encaminhado
ao PGR. A conferir quais serão as providências, se houver. A
fama de “engavetador” de Aras é internacional.

Mundo também

Seguro em alta

O francês Le Monde, em
reportagem sobre o relatório da CPI, cravou: “O
procurador-geral da República, aliado do presidente,
deve bloquear qualquer
indiciamento”.

O seguro de transportes
no País está em alta com a
retomada das atividades pós-pandemia. Uma curiosidade
no setor é que essa alta vem
puxada, também, pelas remessas de vacinas e insumos
contra o Covid-19 para o Brasil
– associadas às exportações
do agronegócio, sempre.

La vie en rose
Voltaram de Paris o diretor
da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e seu
chefe de gabinete, Daniel
Piccoli. Ficaram lá uma
semana na 22ª Exposição
Milipol.

O consultor
O famoso advogado Décio
Freire conquistou da CEMIG
um contrato de R$ 960
mil, por dispensa de licitação, para consultoria junto
ao Congresso Nacional e
ALEMG.

Bolsa$
A deputada federal Lídice da
Mata (PSB-BA) quer impedir
a limitação de empenho
das despesas do pagamento de bolsas de estudos
e de pesquisa. Em Projeto
de Lei Complementar, a parlamentar justifica que a iniciativa visa barrar o atraso
imposto pelo atual Governo
à pesquisa, bem como aos
avanços da ciência e tecnologia no Brasil.

Foi para o espaço
O Governo remanejou mais
de R$ 600 milhões da
ciência e tecnologia. O orçamento do CNPq, principal
agência de fomento à pesquisa científica, caiu de R$
1,4 bilhão em 2018 para R$
872 milhões – uma redução
de 38%. “Só as bolsas de
estudo para pesquisadores
custam mais do que isso,
cerca de R$ 900 milhões”,
sustenta a deputada.

R$ 3 bi em prêmios
De janeiro a agosto, a arrecadação do segmento atingiu
R$ 2,91 bilhões em volume
de prêmios, alta de 32% em
relação ao mesmo período de
2020. Contribuiu para isso
a demanda crescente pelo
transporte aéreo de cargas,
aponta a Federação Nacional
de Seguros Gerais.

Sinistro cresce
Mas nesse setor cresceu também o volume de sinistros. De
janeiro a agosto, as indenizações pagas pelas seguradoras
totalizaram R$ 1,338 bilhão,
um crescimento de 16% em
relação ao mesmo período do
ano passado.

Lobby legal
A Associação Brasileira
de Relações Institucionais
e Governamentais lançou
petição para coletar assinaturas em apoio à regulamentação do lobby. O plano
anticorrupção lançado pelo
Governo previa para março
o envio do projeto de lei
ao Congresso. Depois, foi
adiada para maio e, posteriormente, para setembro.

Lobby legal 2
Esse 2021 completam-se
30 anos da aprovação
pelo Senado do projeto de
regulamentação do lobby, de
autoria do senador Marco
Maciel. Enviado à Câmara,
nunca foi votado.
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