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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

 A BERG TRANSPORTES LTD CNPJ: 21.222.345/0001-
60 torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra, a Licen-
ça Ambiental Simplificada para TRANSPORTE DE PRODUTOS 
PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS a ser implantada AV SÃO 
SILVESTRE 1510, SL 02, NO JARDIM SILVESTRE NA CIDADE 
DE CORNELIO PROCOPIO-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

 A M. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE 
ALUMINIO LTDA CNPJ: 28.345.455/0001-68 torna público 
que irá requerer ao Instituto Água e Terra, a Licença Ambiental 
Simplificada para Fabricação de móveis com predominância 
de madeira E com predominância de metal a ser implantada NA 
RUA URANO Nº 266, PARQUE MARACANA NA CIDADE DE 
CAMBE -PR.

Governo prepara investimento em 
922 km de rodovias de três grandes 
regiões do Paraná
 O Departamento 
de Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER/PR) abriu 
os envelopes de preços 
de licitação para obras de 
conservação em 922 km de 
rodovias das regiões Norte, 
Norte Pioneiro e Vale do 
Ivaí.
 Os serviços estão 
inclusos no programa Pro-
conserva e foram divididos 
em três lotes diferentes, 
especificados para aten-
der cada região, dentro da 
malha da Superintendência 
Regional Norte do DER/PR. 
O investimento estimado 
pelo Governo do Paraná 
será entre R$ 74,5 milhões 
e R$ 92,7 milhões. Serão 
atendidos 50 municípios, 
beneficiando aproximada-
mente 850 mil habitantes.
 “Através do Pro-
conserva, que é um dos 
nossos maiores programas, 
estamos realizando melho-
rias das rodovias de toda 

malha estadual. É um in-
vestimento que precisa ser 
feito e que está garantido”, 
afirma o secretário estadual 
de Infraestrutura e Logísti-
ca, Fernando Furiatti.
 No Lote A, foram 
sete propostas recebidas, 
com valores entre R$ 16,7 
milhões e R$ 19,8 milhões. 
No Lote B, também foram 
sete envelopes, entre R$ 
19,6 milhões e R$ 25,1 mi-
lhões. Por fim, o Lote C teve 
o maior número de empre-
sas envolvidas, com oito no 
total e preços entre R$ 38,2 
milhões e R$ 47,8 milhões.
 Agora, a comissão 
de julgamento do DER/PR 
está analisando as propos-
tas de preço. Depois, em 
uma nova etapa, o órgão 
estadual irá analisar a do-
cumentação de habilitação. 
Será declarada vencedora 
a participante que tenha 
cumprido todos os requi-
sitos exigidos e tenha a 

proposta de preço mais 
vantajosa para a adminis-
tração pública. O resultado 
é publicado em diário oficial 
e no portal Compras Para-
ná.
 O diretor-geral do 
DER/PR, Alexandre Castro 
Fernandes, ressalta a im-
portância do Proconserva, 
aliado aos outros progra-
mas. “O Proconserva se 
junta a outras iniciativas 
do DER que vão revitali-
zar 100% da nossa malha 
rodoviária estadual nos 
próximos anos. É um inves-
timento recorde no nosso 
estado. Ainda temos em 
vigência o Proseg [Progra-
ma de Segurança Viária] e o 
Integra Paraná, que realiza 
a conservação de rodovias 
estaduais do Anel de Inte-
gração”, explica.
 No edital, estão 
previstos serviços como 
reperfilagem, microrreves-
timento, remendos profun-

dos e superficiais, selagem 
de trinca, melhorias no sis-
tema de drenagem e na 
sinalização horizontal.
Confira os detalhes dos 

lotes:
 Lote A Norte - Ex-
tensão: 263,37 km
 Rodovias: PR-
160, PR-431, PR-436, PR-
439, PR-517, PR-518 e 
PR-519.
 Municípios: Aba-
tiá, Andirá, Bandeirantes, 
Cambará, Cornélio Pro-
cópio, Itambaracá, Jaca-
rezinho, Jundiaí do Sul, 
Leópolis, Ribeirão Claro, 
Ribeirão do Pinhal, Santa 
Amélia, Santa Mariana, 
Santo Antônio da Platina e 
Sertaneja.
 Lote B Norte - Ex-
tensão: 294,93 km
 Rodovias: PR-
090, PR-151, PR-218, 
PRC-272, PR-424, PR-435, 
PR-852 e PR-963.
 Municípios: Car-
lópolis, Congonhinhas, 
Conselheiro Mairinck, 
Curiúva, Guapirama, Ibaiti, 
Joaquim Távora, Jundiaí do 
Sul, Quatiguá, Ribeirão Cla-
ro, Ribeirão do Pinhal, Salto 
do Itararé, São Jerônimo da 
Serra, Sapopema, Siqueira 
Campos e Tomazina.
 Lote C Norte - Ex-
tensão: 363,84 km
 Rodovias: PR-
082, PR-170, PR-218, 
PR-340, PR-451, PR-453, 
PR-457, PR-466, PR-532, 
PR-535, PR-539, PR-547, 
PR-650, PR-846 e PR-850.
 Municípios: Apu-
carana, Arapongas, Ara-
puã, Ariranha do Ivaí, Astor-
ga, Borrazópolis, Cambira, 
Cruzmaltina, Godoy Morei-
ra, Grandes Rios, Ivaiporã, 
Jardim Alegre, Lunardelli, 
Marilândia do Sul, Novo 
Itacolomi, Ortigueira, Pi-
tangueiras, Rio Bom, Rio 
Branco do Ivaí, Rosário do 
Ivaí, Sabáudia e São João 
do Ivaí.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

MP autoriza o IBGE a contratar sem processo 
seletivo para o censo
 A partir de hoje 
(21), o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) pode contratar pes-
soal, por tempo determina-
do, para trabalhar no Censo 
2022. Conforme a Medida 
Provisória (MP) 1.141, fica 
dispensada a realização de 
processo seletivo e estão in-
cluídos aposentados pelos 
regimes próprios de previ-
dência social da União, dos 
estados, do Distrito Federal 
ou dos municípios.
 A MP, publicada 
na edição desta segunda-
-feira do Diário Oficial da 
União (DOU), determina 
que os contratados vão 
desempenhar atividades 
ordinárias pertinentes ao 
recenseamento. De acordo 
com o IBGE, não haverá 
diferenças nas condições 
de trabalho entre os contra-
tados e concorrentes.
 “Haverá igualdade 
de condições na seleção, na 
contratação e na execução 
da contratação entre os 
aposentados e os demais 
concorrentes ou contrata-
dos”, informa o IBGE.
Acelerar coleta de dados
 A Secretaria-Geral 
da Presidência informou, 

em nota, que a MP, assi-
nada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, foi editada para 
acelerar o Censo de 2022 
e garantir que a coleta de 
dados seja concluída ainda 
neste ano. “A MP permite 
a contratação de pessoal 
temporário [recenseado-
res] por análise de currículo, 
i. e., sem processo seletivo, 
e a contratação de pessoal 
aposentado pelos regimes 
próprios de previdência 
social [i. e. funcionários 
públicos aposentados], de 
qualquer ente da federa-
ção, como recenseador”, 
informa a secretaria-geral.
 A nota diz ainda 
que “as medidas se fizeram 
necessárias porque, em 
alguns entes federados, 
as baixas taxas de desem-
prego estão dificultando o 
recrutamento de pessoal 
que aceite contratos tem-
porários”.
 Durante a apre-
sentação do terceiro balan-
ço do Censo 2022, no dia 1º 
de novembro, o diretor de 
pesquisas do IBGE, Cimar 
Azeredo, reconheceu que 
a quantidade de recense-
adores estava abaixo do 
estimado, e isso era uma 

das causas do atraso da 
coleta de dados. Naquele 
momento, o diretor iden-
tificou o valor da remune-
ração dos recenseadores, 
considerada baixa, como 
um dos motivos para a falta 
de procura por esse tipo 
de trabalho, acrescentan-
do que a preferência das 
pessoas por trabalhar em 
campanhas eleitorais tam-
bém influenciou o nível de 
procura.
 “Fizemos esse 
censo em plena eleição, da 
qual a gente perdeu grande 
público que poderia atuar 
como recenseador. A gente 
acredita que pessoas que 
estavam como cabos elei-
torais possam estar agora 
conosco no censo”, disse.
 O diretor disse 
que está mantida a data 
de 28 de dezembro para a 
entrega das informações 
preliminares referentes à 
população dos municípios 
para o Tribunal de Contas 
da União (TCU). “A gente 
segue ainda perseguindo a 
data de divulgação no final 
de dezembro, no dia 28 de 
dezembro, quando a gente 
vai entregar os dados para 
o TCU”, disse, acrescen-

tando que a data não foi alterada porque, com acompanhamento em tempo real, esee 
censo é o mais tecnológico já realizado no país.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


