
• A semana começa com mais um dia de muitas nuvens e 
chuvas fracas a qualquer momento do dia entre a RMC e o 
litoral. Temperaturas amenas ao longo do dia nessas regiões 
e calor entre o noroeste e oeste.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
02/03/20................................. R$ 80,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
02/03/20.................................R$ 42,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
02/03/20................................. R$ 52,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná terá o maior pacote de concessão de rodovias do País
 O Paraná terá o 
maior pacote de conces-
sões de rodovias do go-
verno federal. Segundo o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Frei-
tas, o leilão do novo Anel 
de Integração rodoviário 
do Paraná, com 4,1 mil 
quilômetros, deve gerar 
investimentos de mais de 
R$ 100 bilhões no longo 
prazo para o Estado. Ele 
falou sobre essa proje-
ção na última quinta-feira 
(27), ao participar, junto 

com o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, da 
assinatura de um contra-
to de arrendamento no 
Porto de Paranaguá.
 O leilão parana-
ense, disse Tarcísio de 
Freitas, é o mais signifi-
cativo do pacote de con-
cessões de rodovias do 
governo federal. O novo 
traçado desenhado pelo 
Governo do Estado e 
pela União incorpora ao 
polígono original (2,5 mil 
quilômetros) mais três 

rodovias estaduais - a 
PR-092 (Norte Pionei-
ro), a PR-323 (Noroeste) 
e a PR-280 (Sudoeste) 
-, trechos das BRs 163, 
153 e 476 e contornos de 
Londrina, Ponta Grossa 
e Cascavel, que somam 
1,6 mil quilômetros.
 “A maior carga de 
investimentos no setor ro-
doviário será no Paraná, o 
maior lote de concessões. 
Estamos desenhando o 
que há de melhor em ter-
mos de estruturação, tra-

balhando com o Banco 
Mundial, com a Empresa 
de Planejamento e Logísti-
ca (EPL)”, disse. O ministro 
afirmou que entrarão mais 
de R$ 100 bilhões nas 
rodovias do Estado nos 
próximos anos se somar 
investimentos em estrutu-
ras, manutenção e toda a 
operação. “E com tarifas 
menores do que as prati-
cadas hoje. Isso é o que a 
nova modelagem vai nos 
proporcionar”, afirmou.
 A projeção oti-

mista, segundo o minis-
tro, leva em considera-
ção os R$ 9,4 bilhões em 
investimentos prospec-
tados em 27 leilões da 
infraestrutura em 2019, 
a retomada da economia 
brasileira e a confiança 
do setor privado. “Esta-
mos construindo um novo 
Brasil, que vai crescer e 
decolar. Crescemos 1,2% 
em 2019 e não cresce-
mos pouco. O País é um 
avião com duas turbinas: 
a do setor público e a do 
setor privado. A do se-
tor público estava com 
o reverso acionado. Era 
importante fazer a con-
tenção fiscal, o compro-
misso com a solvência. 
O que mostra que o setor 
privado foi responsável 
pelo crescimento e já 
está gerando mais de 2% 
de crescimento”, acres-
centou Freitas.

DEMANDAS 
REPRESADAS

 O governador 
Ratinho Junior acrescen-
tou que o leilão do novo 
Anel de Integração será 
na Bolsa de Valores e en-
cerrará anos de descon-
fiança da população com 
esse modelo. Ele tam-
bém disse que a inclusão 
de rodovias estaduais 
atende demandas repre-
sadas do setor produtivo 
e darão nova perspec-
tiva de segurança para 
os motoristas em trechos 

com muitos acidentes.
 “Não vamos re-
petir o que não deu cer-
to no Paraná. Estamos 
trabalhando em parceria 
o governo federal para 
ter os melhores e mais 
transparentes contratos, 
com mais investimentos 
e redução de pelo menos 
50% nos preços”, afirmou 
Ratinho Junior. “Vamos 
transformar o Paraná 
numa potência logística 
e atrair novas ainda mais 
empresas e empregos”.
 Segundo o se-
cretário estadual de In-
fraestrutura e Logística, 
Sandro Alex, o novo Anel 
de Integração permiti-
rá ao Paraná, também, 
maior integração entre os 
modais. “Estamos diante 
de um grande momento 
para o Estado. Vamos 
entregar menos tarifas e 
mais obras, será o maior 
lote de concessões do 
País. Vamos virar a pági-
na da história dos pedá-
gios”, arrematou.

ESTUDOS
 O governo fe-
deral investiu R$ 60 mi-
lhões no estudo da nova 
modelagem. Ele deve 
ser concluído neste ano 
e apontará a quantidade 
de lotes. A Empresa de 
Planejamento e Logística 
S.A (EPL) e o Internatio-
nal Finance Corporation 
(IFC), do Banco Mundial, 
são os responsáveis pe-

las análises.
 A proposta em 
análise prevê uma mo-
delagem híbrida, com a 
menor tarifa e a maior ou-
torga, para evitar que em-
presas aventureiras se 
ancorem no preço da ta-
rifa e não consigam cum-
prir o que está previsto na 
licitação. Também está 
previsto um modelo em 
que o usuário que utiliza 
mais as rodovias pague 
tarifas menores, o cha-
mado Desconto ao Usu-
ário Frequente (DUF).

ANEL DE 
INTEGRAÇÃO 

 Os contratos 
com as atuais concessio-
nárias foram assinados 
em 1997 e se encerram 
em 2021. O polígono ge-
ométrico interliga Curiti-
ba, Ponta Grossa, Gua-
rapuava, Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Campo Mou-
rão, Maringá, Paranavaí, 
Londrina e Paranaguá. O 
novo programa de con-
cessões rodoviárias pas-
sará a funcionar seguin-
do a lógica dos pedágios 
federais que já funcionam 
no Estado, unindo cor-
redores em formato de 
mosaico. Entre as liga-
ções, os destaques são 
para o reforço na ligação 
com São Paulo pelo Nor-
te Pioneiro e a resolução 
dos gargalos da PR-323 
e PR-280.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

 Março Azul-Mari-
nho é uma campanha re-
alizada no mês de março 
com o intuito de alertar à 
população sobre a impor-
tância da prevenção do 

câncer colorretal.
 Esse tipo de cân-
cer abrange os tumores 
que têm início no intestino 
grosso, especificamente 
nas regiões chamadas de 

cólon, reto e ânus.
 Como a maioria 
dos tumores, a incidên-
cia do câncer colorretal 
decorre de práticas não 
saudáveis, como obesi-

Campanha Março Azul-Marinho em 
Alvorada do Sul

Sesa informa que não há 
Covid-19 no Paraná

 A Secretaria de 
Estado da Saúde do Pa-
raná informa que os re-
sultados dos exames dos 
dois pacientes considera-
dos suspeitos para a Co-
vid-19 deram negativos.
 Os testes reali-

zados nas amostram en-
viadas para a Fundação 
Oswaldo Cruz não iden-
tificaram a presença do 
coronavírus.
 Os dois pacien-
tes que eram considera-
dos como casos suspei-

dade, tabagismo, alco-
olismo, sedentarismo e 
excesso de consumo de 
carne processada.
 Além disso, ou-
tros fatores podem causar 
a aparição da doença.
 Sinais como do-
res, sangue nas fezes, 
diarreia, constipação, fe-
zes finas, náusea, obs-
trução intestinal, anemia, 
fadiga, perda de apetite.
 O câncer color-
retal apresenta chances 
de cura, se diagnosticado 
precocemente.
 Previna-se em 
caso de suspeita ou se 
apresentar alguns des-
ses sintomas procure seu 
médico o quanto antes !
 A prevenção e o 
diagnóstico precoce sal-
vam vidas !

Fonte: https://www.facebook.
com/alvoradadosul.pr.gov.br/

tos são do município de 
Curitiba.
 Dessa forma, no 
Paraná todas as nove 
notificações como casos 
suspeitos de Covid-19 fo-
ram descartadas.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


