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Fim do pedágio no Paraná deixa milhares de trabalhadores desempregados

Um contingente de apro-
ximadamente 8 mil tra-
balhadores começou a 

semana na fila do desempre-
go com o fim da cobrança de 
pedágio em 27 praças nas ro-
dovias do Anel de Integração 
do Paraná. A tarifa deixou 
de ser cobrada no último fi-
nal de semana. O número de 
desempregados é estimado 
com base nos empregos di-
retos e indiretos informados 
pelas próprias concessio-
nárias (Rodonorte, Ecovia, 
Ecocataratas, Viapar, Cami-
nhos do Paraná e Econorte).

Juntas, elas mantinham 
2.431 postos de trabalhos 
diretos e 5.634 indiretos. O 
desemprego atinge também 
os indiretos porque os con-
tratos das concessionárias 
com as empresas terceiriza-
das, prestadoras de serviços, 
também foram encerrados, 
na maioria dos casos.

“O governo e os políticos 
paranaenses poderiam ter 
feito mais para a preserva-
ção desses empregos”, diz o 
presidente do Sindicato dos 
Empregados nas Empresas 
Concessionárias no Ramo 
de Rodovias e Estradas em 
Geral no Estado do Paraná 
(Sindecrep-PR), Valtair Mar-
ques. Segundo ele, se não 
fosse o atraso entre o con-
trato vigente e o novo, esses 
trabalhadores poderiam ser 
absorvidos pelas novas con-
cessionárias porque são pro-
fissionais qualificados.

Acordos preservam alguns 
empregos, mas são poucos

O desligamento de pesso-
al só não foi total porque o 
governo do estado estabe-
leceu acordo com duas con-
cessionárias: a Econorte e a 
Caminhos do Paraná. Pelo 
acordo, as empresas se com-
prometem a manter o aten-
dimento nas estradas por 

mais um ano, mesmo sem a 
cobrança da tarifa. Os acor-
dos foram homologados na 
Justiça e estabelecidos em 
função de pendências que 
as concessionárias têm com 
o estado em devido a obras 
não realizadas.

“Esses acordos são posi-
tivos, mas impactam pouco 
porque o número de postos de 
trabalho preservados é muito 
pequeno em comparação ao 
total”, observa Marques. Ele 
explica que o Sindecrep-PR 

representa apenas os funcio-
nários diretos e o desligamen-
to atingiu cerca de 2.400 de-
les. “A maioria dessas pessoas 
vive em cidades muito peque-
nas, onde a oferta de empre-
go é escassa. Terão bastante 
dificuldade de se recolocar”, 
lamenta.

A concessionária Cami-
nhos do Paraná informou 
que “o acordo permite a 
preservação imediata de 
164 empregos diretos”. A 
empresa mantinha 600 co-

laboradores (entre diretos 
e indiretos) e havia infor-
mado que desse total, 580 
seriam desligados até dia 
3 de dezembro e os 20 res-
tantes permaneceriam até a 
conclusão das obras em an-
damento, que seguem até o 
primeiro trimestre de 2022.

A Econorte, que na vigên-
cia do contrato mantinha 400 
empregos diretos e 1.000 in-
diretos, não informou quan-
tos poderão ser preservados 
com o acordo.

Só no final de 2022
A tarifa deixou de ser co-

brada e as canceladas foram 
abertas para a passagem livre 
dos veículos por conta do fim 
do contrato de concessão das 
empresas com o governo do 
Paraná, que durou 24 anos. O 
leilão para a nova concessão 
está previsto para ser realiza-
do somente no último trimes-
tre de 2022, de acordo com 
a estimativa do governo fe-
deral, que será o responsável 
pela nova fase de concessões.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

 O Presidente da Diretoria da Sociedade Hípica 
Paranaense (SHPr) vem pelo presente edital, conforme disposições 
estatutárias, convocar os associados acionistas a participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRADORDINÁRIA, a ser 
realizada no dia 06 de dezembro de 2021, em sua sede social, 
localizada na Br 116 nº 6055, Tarumã, Curitiba-PR, com a primeira 
chamada às 19h15m, com a presença da metade mais um do 
número total de títulos de propriedade e, em segunda chamada às 
20h15m, com qualquer número de associados, tendo por ordem 
do dia:

a) 5ª (Quinta) Alteração Estatutária para tratar da alteração do 
prazo do mandato da Gestão;
b) Constituição da Associação de Equoterapia e Escola de 
Equitação - A3E que será mantida pela SHPr:
a. Apresentação, leitura e discussão do ESTATUTO SOCIAL de 
Constituição ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA E ESCOLA DE 
EQUITAÇÃO - A3E, para ensino de equitação e atendimento em 
equoterapia, conforme Art 118º, do Estatuto da SHPr;
b. Indicação e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 
da A3E pelo Conselho Deliberativo da SHPr, conforme parágrafo 
único do Artº 118 Parágrafo Único, do Estatuto Social da SHPr.

Curitiba- Pr, 27 de novembro de 2021

Oscar Martinez Neto
Presidente da Diretoria

“O Consórcio Conserva Paraná, inscrito no CNPJ nº 
44.394.656/0001-01, composto pelas empresas Gaissler Moreira 
Engenharia Civil Eireli, inscrita no CNPJ nº 68.761.238/0001-
73 e Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.382.022/0001-26, informa a quem 
interessar possa, que arquivou seu registro de constituição na 
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR, sob o nº NIRE 
41500354131, na data de 19 de novembro de 2021, às 16:26 de 
26/11/2021”.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 111/21
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS 
PARA AS LOJAS E ATIVIDADES DO SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 10 DE 
DEZEMBRO DE 2021. HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 112/21
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
14 DE DEZEMBRO DE 2021. HORÁRIO: ÀS  10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 113/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 
PARA A UNIDADE SESC CAIOBÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 09 DE DEZEMBRO DE 2021. 
HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
Os Instrumentos Convocatórios e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas no site 
do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/ e também no site do Banco do Brasil 
www.licitacoes-e.com.br.

Curitiba, 30 de novembro de 2021. DARCI PIANA. Presidente do Conselho Regional.

O Consórcio Gaissler - Arena, inscrito no CNPJ no 
44.384.239/00001-88, composto pelas empresas Gaissler 
Moreira Engenharia Civil Eireli, inscrita no CNPJ no 
68.761.238/0001-73 e Arena Participações Societárias 
Ltda, inscrita no CNPJ no 02.879.936/0001-60, informa 
a quem interessar possa, que arquivou seu registro de 
constituição na Junta Comercial do Estado do Paraná - 
JUCEPAR, sob o no NIRE 41500354123, na data de 22 de 
novembro de 2021, às 16:21 de 25/11/2021.
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