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O P I N I ÃO

Os percentuais de reajuste dis-
tintos para cada concessionária 
são resultantes de períodos dife-
rentes considerados para o cálculo 
do IST e diferença no Fator X de 
cada empresa. O Fator X é um ins-
trumento regulatório utilizado para 
estimular ganhos de eficiência no 
setor de telecomunicações.

Para o reajuste, foram conside-
rados a variação do Índice de Ser-
viços de Telecomunicações (IST) e 
um índice de redução (Fator X para 

Anatel reajusta chamadas 
de telefone fixo para móvel 

Há pouco mais de um 
ano, recebemos a notícia de 
que teríamos que nos afastar 
do convívio social. Ao mes-
mo tempo, percebemos que 
alguns convívios se intensi-
ficariam, como aqueles com 
as pessoas que moram com 
a gente. Parecia simples. O 
movimento inicial de mui-
tos de nós foi tentar replicar 
as rotinas já vigentes ao pe-
ríodo de confinamento. Mas, 
aos poucos, a exaustão to-
mou conta e a cobrança de 
todas as esferas (familiares, 
pessoais e profissionais) co-
meçou a tornar a manutenção de tantos espaços e comportamentos 
inviável.

Como mãe, vi minhas posturas se ressignificarem e percebi que 
eu precisava repensar e assumir responsabilidades que tinha dele-
gado e delegar responsabilidades que eu acreditava serem exclusiva-
mente minhas. No repensar da maternidade em si, entendi que o “ma-
ternar” não é inerente à mãe. O “maternar” tem muito mais a ver com o 
cuidado que com o parto. Dessa forma, encontrei um modo mais leve 
de encarar os múltiplos desafios desse modo de viver inesperado, o 
confinamento.

Esse movimento de reposicionamento de papéis é, sem dúvida, 
um desafio enorme, pois nos coloca em contato com aquilo que diz 
respeito a quem acreditamos ser. O mais bonito, nesse caminho, foi 
perceber que somos muitas, plurais e maleáveis. Durante este perío-
do, vimos nossas crianças retornarem aos lares por tempo indetermi-
nado, comprometendo arranjos que tínhamos orquestrado. Muitas 
de nós estamos com os filhos em casa e sem saber como dar conta 
de uma agenda de atividades que respeite os espaços e necessidades 
individuais e coletivos.

Eu vejo que o mais importante, portanto, é estarmos atentos para 
ouvir o que nós precisamos e o que as crianças precisam. A audição é 
um dos sentidos mais poderosos para nosso desenvolvimento e, por 
isso, devemos estimulá-la sempre. Na intenção de trazer um pouco de 
alívio à sobrecarga que a administração de diferentes espaços (traba-
lho, escola, lar, etc.) pode implicar aos que “maternam”, lembrem-se: 
não estamos replicando o ambiente escolar em casa. Batalhas sobre 
ser fiel à rotina podem ser ainda mais desgastantes que a rotina em si. 
Se há algo que já podemos marcar como aprendizado nesse confina-
mento é que precisamos ser flexíveis. Até encontrarmos, em nossas 
casas, um ritmo que seja confortável para todos, precisamos ir deva-
gar.

Também busque conter seus impulsos práticos de querer resolver 
as coisas por eles. Cada criança absorve informações de um jeito dife-
rente. Olhe para sua criança e a escute. É assim que você conseguirá 
saber se ela quer ou precisa de ajuda. Se estiver em dúvida, pergunte. 
Viva a experiência com ela. Como adulto, a sua percepção de tempo e 
de urgência é diferente da criança. Estamos acostumados a achar que 
tudo é prioridade. Mas prioridade é uma palavra que sempre deveria 
ser usada no singular. O simples fato de você ter uma criança em casa 
a torna prioridade.

Nesses novos tempos de afastamento (dos outros) e aproximação 
(dos nossos) simultâneos, parceria é certamente a palavra-chave para 
atravessarmos as ondas mais altas. E a integração dos ambientes do-
méstico e escolar pode resultar em uma dinâmica que priorize o que 
realmente é mais importante em cada etapa para o seu filho. Acredite 
no trabalho que a escola está realizando no on-line e apoie as práticas 
no off-line. Assim, criaremos um cenário para que, não apenas você, 
mas outras pessoas também possam “maternar” quem a gente mais 
ama.

*Anna Baratieri é coordenadora editorial de linguagens do SPE.

Carta para as mães: permita que 
os outros também maternem 
quem você mais ama

A Agência também aprovou o 

reajuste das chamadas da telefonia 

fixa para o Serviço Móvel Especiali-

zado, entre os quais está o trunking. 

Os reajustes entram em vigor 48 

horas após a publicação no Diário 

Oficial da União

OConselho Diretor da Agência 

Nacional de Telecomunicações 

a telefonia móvel e Fator de Redu-
ção para o serviço de rádio). Além 
disso, quando o valor acumulado 
do IST ultrapassa o patamar de 
10%, foi aplicado o Fator de Amor-
tecimento, conforme previsto em 
regulamentação.

Com a publicação da Resolução 
nº 724, de 27 de março de 2020, 
as chamadas de Longa Distância 
Nacional passaram ao regime de 
liberdade tarifária, ou seja, passa-
ram a ser negociadas livremente 

entre as prestadoras. Por esse mo-
tivo, não foram analisados neste 
reajuste o Valor de Comunicação 2 
(VC-2), aplicado nas ligações entre 
localidades que possuem os mes-
mos primeiros dígitos do código 
de área; por exemplo, 21, 23 ou 27) 
e o Valor de Comunicação 3 (VC-3, 
entre localidades que possuem 
os primeiros dígitos do código de 
área diferentes; por exemplo, 21, 52 
ou 71).

(Anatel) aprovou, nesta quinta-feira 

(6/5), o reajuste nas tarifas do Plano 

Básico de Serviço das concessioná-

rias de telefonia fixa (Oi/ Telemar 

Norte Leste, Vivo/Telefônica, Algar 

e Sercomtel) para chamadas desti-

nadas a telefones móveis (Serviço 

Móvel Pessoal - SMP) e a terminais 

do Serviço Móvel Especializado 

(SME).

O reajuste abrange as tarifas de 

Valor de Comunicação 1 (VC-1, apli-

cado nas ligações entre localidades 

que possuem o mesmo código de 

área - mesmo “DDD”). O reajuste en-

tra em vigor 48 horas após a publi-

cação no Diário Oficial da União.
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Audiência Pública discute 
a carga tributária do 
Paraná nesta segunda, 10

A Assembleia Legislativa do Paraná, por proposição do 
deputado estadual Requião Filho (MDB), realiza audiência pú-
blica, na segunda-feira (10) a partir das 10 horas, para discutir 
o peso da carga tributária no Estado, diante da fragilidade que 
se encontra a economia. O objetivo do encontro será debater 
o modelo ideal de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e de Substituição Tributária (ST).

O debate terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia, 
site e redes sociais do Legislativo. Participam da discussão re-
presentantes de diversas áreas, como o setor de refrigerantes 
e a indústria farmacêutica, além de integrantes da Secretaria 
da Fazenda do Paraná.

“Queremos discutir qual é o modelo ideal para o ICMS-
-ST, diante da atual situação econômica que está fragilizada, 
considerando a evasão fiscal e facilitando a arrecadação do 
Estado do Paraná, para garantir a sobrevivência dos setores 
produtivos”, destacou Requião Filho.

Conforme o deputado, a desigualdade na tributação dos 
impostos prejudica as pequenas empresas locais e favorece 
grandes marcas de outros estados. “Existe uma preocupação 
pelo fato de que não existe paridade tributária no Paraná. 
Grandes empresas recebem grandes benefícios enquanto as 
pequenas que geram emprego e renda, fecham suas portas e 
não recebem nenhum incentivo. Essa desigualdade impede 
uma concorrência em equilíbrio de condições e dificulta a 
abertura de novas fábricas”, afirmou.

O curso de Medicina da Univer-
sidade Estadual do Oeste (Unioes-
te), Campus de Francisco Beltrão, 
está fazendo um mapeamento 
sobre a relação da exposição de 
agrotóxicos e o desenvolvimento 
de câncer de mama.  O trabalho é o 
foco central do projeto “Mapeamen-
to do câncer de mama familial no 
Sudoeste do Paraná e estudo da as-
sociação de risco com a exposição 
ocupacional à agrotóxicos”, coor-
denado pela docente do curso, Ca-
rolina Panis e supervisionado pelo 
médico oncologista, Daniel Rech. O 
mapeamento só foi possível graças 
a uma parceria entre o curso,  Hos-
pital do Câncer ( Ceonc) e o Institu-
to Nacional de Câncer (Inca). 

O  levantamento abrange dados 
da 8ª Regional de Saúde que englo-
ba 27 municípios da região Sudo-
este do Paraná. Conforme o mape-
amento, o Sudoeste  apresenta um 
alto índice de casos de câncer de 
mama. Para se ter uma ideia, a mé-
dia nacional é de 63 casos de cân-
cer de mama ao ano, na região esse 
número salta para 90, um dado pre-
ocupante, pois corresponde a uma 
diferença de aproximadamente 
30% a mais do que a estatística do 
restante do País.  

O projeto tem um banco de da-
dos com mil amostras, de pacientes 
diagnósticas. Do início do trabalho 
até o momento, foram entrevistas 
aproximadamente 4 mil mulheres.  
O estudo coloca a Unioeste entre as 
instituições preocupadas com esse 
fator de risco, abrindo novas possi-
bilidades de pesquisa. Conforme 
estudos científicos comprovados, 
a exposição a agrotóxicos eleva a 
produção de estrogênio além do 
normal, o que favorece o desenvol-
vimento de tumores malignos. 

As amostras coletadas, positi-
vadas para carcinoma invasivo, são 
encaminhadas para o Inca que faz 
esse exame detalhado apontando a 
exposição ao agrotóxico como uma 
das possíveis causas do desenvolvi-
mento da doença.  

A coleta de informações é feita 
nos prontuários que seleciona da-
dos clinico-patológicos das pacien-
tes. As análises laboratoriais feitas 
no Laboratório de Biologia de Tu-
mores (LBT) do Campus de  Fran-
cisco Beltrão, realizadas também 
pelos alunos.  

A coordenadora do projeto, Ca-
rolina Panis, diz que o projeto traz 
informações valiosas e podem con-
tribuir e muito com as pesquisas 
sobre o câncer de mama. Também 
participam do projeto o Progra-
ma Pós-Graduação Stricto Sensu 
de Ciências Aplicadas à Saúde de 
Francisco Beltrão e a Liga acadêmi-

Unioeste mapeia relação de câncer 
de mama com agrotóxico 

ca de oncologia clínica e cirúrgica. 
No momento, a equipe conta com 
quatro bolsistas de extensão e de 
pesquisa.  

A pesquisadora relata que o 
projeto identificou que o câncer de 
mama em mulheres agricultoras é 
mais agressivo, um dos motivos é o 
contato mais próximo com os pes-
ticidas (substâncias utilizadas para 
controle de pragas). “O nosso foco 
é estudar a exposição severa que 
ocorrem com mulheres que sema-
nalmente trabalham manipulando 
o veneno”, reafirma a professora 
Carolina 

O oncologista Daniel Deck expli-
ca que o banco de dados é bastante 
rico em informações. As pacientes 
são credenciadas e seus exames 
são encaminhados para o Inca. 
“Nós fazemos a coleta, material bio-
lógico, sangue e amostra da mama. 
Qualquer alteração suspeita para 
câncer, que normalmente vai para 
cirurgia, tem o material coletado e 
enviado para o Inca para exames 
mais detalhados. Assim podemos 
ter um panorama da microrregião”, 
diz o médico.  

Atualmente uma série de estu-
dos científicos aponta a exposição 
a agrotóxicos como fator de risco 
para desencadeamento do câncer 
de mama. Esses estudos reforçam 
a tese de que a exposição a esses 
pesticidas pode alterar atividade 
promotora para induzir aumento 
de estrogênio, portanto, a prolifera-
ção de células cancerígenas. 

Para fazer parte do projeto, a 
mulher entra como voluntária, assi-
nando termo de compromisso que 
elucida informações como é feito 
o mapeamento, bem como o sigilo 
dos dados. Na pandemia do novo 
coronavírus, o projeto não parou e 
manteve o levantamento também 
de forma remota. 

Caso identificada alguma liga-
ção entre o diagnóstico e a expo-
sição aos agrotóxicos, é feito uma 
análise mais criteriosa, com rastre-
amento de informações genéticas. 
As mulheres vítimas de câncer tem, 
ainda, um apoio da equipe, com 
aconselhamento genético que atin-
ge toda a linhagem, como filhas, ne-
tas, irmãs e sobrinhas.  

O trabalho consiste em identifi-
car o perfil clínico do câncer, carac-
terísticas da patologia, entrevista 
com pacientes para entender o his-
tórico familiar na genética.  O pro-
jeto coleta dados desde a herança 
familiar, bem como o estilo de vida 
da paciente e se essas mulheres, 
que vivem em áreas rurais, tiveram 
contato com agrotóxicos. 

O médico Daniel Rech diz que 
nesse trabalho, é fundamental a 

parceria do Ceonc, que possibilita 
coleta de sangue, dos tecidos tu-
morais, além da colaboração de 
médicos, da direção e da equipe do 
centro cirúrgico para que os alunos 
possam fazer as captações de ma-
teriais para análise e na realização 
das entrevistas.  

Dados do Inca mostram que o 
câncer de mama é o mais incidente 
em mulheres no mundo, represen-
tando 24,2% do total de casos em 
2018, com aproximadamente 2,1 
milhão de casos novos. É a quinta 
causa de morte por câncer em ge-
ral (626.679 óbitos) e a causa mais 
frequente de morte por câncer em 
mulheres.   

No Brasil, excluídos os tumores 
de pele não melanoma, o câncer de 
mama também é o mais incidente 
em mulheres de todas as regiões. 
Para o ano de 2020 foram estima-
dos 66.280 casos novos, o que re-
presenta uma taxa de incidência de 
43,74 casos por 100.000 mulheres. 

 Liga acadêmica 
O curso de Medicina de Francis-

co Beltrão criou a Liga Acadêmica 
de Câncer de Mama. A aluna Maria 
Eduarda Fontana Vasselai, do ter-
ceiro ano de Medicina, é uma das 
voluntárias.  “Acredito que a realiza-
ção de pesquisa é muito importan-
te, pois é através dela que podemos 
conhecer melhor as doenças e o 
perfil das pessoas que são acome-
tidas por elas, além disso, é possível 
promover mudanças em protoco-
los de atendimento e até mesmo 
descobrir novos medicamentos 

Para a aluna, pesquisar aspec-
tos sobre esse tipo de câncer pos-
sibilita o entendimento de como e 
por que o câncer de mama se mani-
festa em algumas pessoas, poden-
do ajudar no futuro a diagnosticar 
precocemente essa doença e dar 
respostas a todas as mulheres que 
já participaram da nossa pesquisa” 
comenta. 

Fernanda Mara Alves, também 
do terceiro ano, soube do projeto 
por uma amiga que cursava o 4º 
ano, e desde então se empenhou 
nas funções propostas pela ação. 
Ela compreende que participar 
desse projeto proporciona o apren-
dizado de valores éticos, o respeito 
e empatia “a oportunidade de par-
ticipar dentro de nossa Universida-
de, de um projeto tão abrangente e 
importante em nossa região do Su-
doeste, traz uma vivência e experi-
ência única para a vida profissional, 
faz a gente ter contato com pesqui-
sa e extensão”. 

Por Mara Vitorino e Milena Griz 

https://bionovasolar.com.br/
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FPM: Municípios recebem R$ 5,8 bilhões 
no primeiro decêndio de maio

Os Municípios partilham na 
próxima segunda-feira, 10 de 
maio, R$ 5,8 bilhões referentes 
ao primeiro repasse de maio do 
Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM). Nesse montante 
já está descontada a retenção 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). Apesar de apresentar 
crescimento, a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) 
lembra que a primeira transfe-
rência tende a ser a maior do 
mês e representa quase metade 
do valor esperado para maio.

Em valores brutos, incluindo 
o Fundeb, o montante é de R$ 
7,2 bilhões. De acordo com os 
dados da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), o 1º decêndio 
de maio de 2021, quando com-
parado com o mesmo decêndio 

Encontro de Lideranças Femininas Cooperativistas Encontro de Lideranças Femininas Cooperativistas 
acontece nesta sexta-feira, 7acontece nesta sexta-feira, 7

O Sistema Ocepar promo-

ve, nesta sexta-feira (07/05), 

o Encontro de Lideranças 

Femininas Cooperativistas, 

o Cooper Líder Feminino. O 

evento será transmitido ao 

vivo pelo canal da entidade 

no Youtube, na TV Paraná 

Cooperativo. A atriz Denise 

Fraga e o grupo de música 

sertaneja Barra de Saia, lide-

rado por Adriana Sanchez e 

Eliza Marin, são as atrações 

especiais do Encontro. A 

programação inicia a partir 

das 13h30.

do ano anterior, apresentou 
crescimento de 69,85% em 
termos nominais (valores sem 
considerar os efeitos da infla-
ção). Do total repassado aos 
Municípios, os de coeficientes 
0,6 (2.447 ou 43,95% dos Entes 
locais) irão dividir R$ 1,4 bilhão, 
ou seja, 19,70% do que será 
transferido.

Vale lembrar que - mesmo 
sendo coeficientes iguais – os 

valores transferidos aos Entes 
locais são diferentes. Por exem-
plo, uma cidade 0,6 de Roraima 
recebe parcela diferente de 
outra do Rio Grande do Sul 
com o mesmo coeficiente. Já 
os Municípios de coeficientes 
4,0 (168 ou 3,02%) ficarão com o 
valor de R$ 960,3 milhões, o que 
representa 13,17% do que será 
transferido.

Acumulado do ano
No acumulado de 2021, o 

total repassado aos Municípios 
em 2021 apresenta crescimento 
de 25,62% em termos nominais 
(sem considerar os efeitos da 
inflação) em relação ao mesmo 
período de 2020. O percentual 
oscila, mas ainda é positivo em 
18,89% quando incluída a infla-
ção.

A CNM divulga periodica-
mente os decêndios para mos-
trar aos gestores a realidade 
do FPM ao longo de cada mês. 
O Fundo, bem como a maioria 
das receitas de transferências 
do país, não apresenta distribui-
ção uniforme ao longo do ano. 
Quando se avalia mensalmente 

o comportamento dos repasses, 
é possível notar que o FPM apre-
senta dois ciclos distintos: no 
primeiro semestre ocorrem os 
maiores repasses e - entre julho 
e outubro - os valores diminuem 
significativamente.

Diante disso, a Confederação 
alerta os gestores para que 
tenham prudência na adminis-
tração local, principalmente no 
cenário de instabilidade agrava-
do com a pandemia da Covid-19. 
Para auxiliar os gestores, a CNM 
disponibiliza uma plataforma 
para o acompanhamento das 
transferências constitucionais. 
Na nota do FPM, elaborada pela 
Confederação com base nos 
dados da STN, também é pos-
sível acessar os valores brutos 
do repasse do FPM e os seus 
respectivos descontos: 20% do 
Fundeb, 15% da saúde e 1% do 
Pasep.

Acesse o levantamento da 
CNM do primeiro decêndio de 
maio de 2021.

Da Agência CNM de Notícias

https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
http://www.paranacooperativo.coop.br/
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A Câmara dos Deputados aprovou 
nesta quinta-feira (6) o Projeto de 
Lei 886/21, do Senado, que estabele-
ce regras gerais para a implantação 
do sistema de livre passagem na 
cobrança de pedágios em rodovias 
e vias urbanas. A matéria foi apro-
vada na forma de um substitutivo 
do Senado e será enviada à sanção 
presidencial.
A proposta vinda do Senado mu-
dou o PL 1023/11, aprovado pelos 
deputados em 2013, e que concedia 
isenção de pedágio para morado-
res das cidades onde estão as pra-
ças de cobrança.
Enquanto a redação aprovada na-
quela ocasião remetia o custo da 
isenção à revisão de tarifa para os 
demais usuários, o projeto do Se-
nado cria um sistema de cobrança 
proporcional aos quilômetros roda-
dos na rodovia ou rua pedagiada.
Para isso deve ser usado sistema 
de reconhecimento visual automá-
tico de placas (Reconhecimento 
Óptico de Caracteres – OCR) ou 
identificação de chips instalados 
na licença do veículo por meio de 
rádio (Identificação por Radiofrequ-
ência – RFID).
Assim, todos pagariam tarifas, mas 
elas seriam menores para quem 
usasse trechos curtos e maiores 
para quem usasse toda a rodovia.
Clonagens
O relator, deputado Gutemberg Reis 
(MDB-RJ), deu parecer favorável à 
matéria, que será regulamentada 
pelo Conselho Nacional de Trânsi-

“Há um muro de Berlim, que divide as famílias de Corbélia, que não 
podem se visitar com frequência por conta do pedágio”, desabafa o 
vereador Paulo José Borges Cardoso, o Paulo do Raio-X (MDB), que 
iniciou uma ação na Câmara Municipal contra a cobrança abusiva na 
praça da BR-369 que divide a cidade do oeste do Paraná. A ação ganhou 
apoio dos deputados da frente parlamentar que defendem a menor 
tarifa e caução para obras no novo modelo de concessões das estradas 
no Paraná.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que integra o colegiado, disse 
que é preciso das forças de lideranças de todo o Estado para evitar os 
abusos de 24 anos em Corbélia e em outras regiões do Paraná. “Não 
podemos cometer os mesmos erros do passado e permitir que famílias 
sejam separadas por conta de cobranças abusivas”, disse o deputado 
nesta terça-feira, 4.

Paulo do Raio-X esteve na Assembleia Legislativa em busca de apoio 
para evitar que a cidade continue dividida pelo pedágio. “A praça di-
vide os distritos de Nossa Senhora da Penha e Ouro Verde da sede do 
município. São centenas de famílias impedidas de um contato mais 
frequente com parentes e amigos por conta da alta tarifa cobrada”, disse 
o vereador.

APOIO — Romanelli apoiou a iniciativa dos vereadores, acrescentando 
que vai solicitar que a proposta do movimento “Corbélia Tarifa Zero”, 
seja incluída nas audiência públicas sobre o pedágio no Paraná. O mo-
vimento pede a isenção da cobrança de pedágio para todos os veículos 
emplacados na cidade, como forma de amenizar o custo de produção 
e facilitar o deslocamento dos moradores da área rural à urbana.

Com vocação agrícola, cerca de 40% dos 18 mil habitantes de Corbélia 
estão divididos pela praça de pedágio e só podem ter acesso à cidade 
se pagarem a tarifa de R$ 17,70 por veículo.

Para o vereador, além de dividir as famílias, o pedágio de Corbélia tam-
bém encarece a produção e provoca efeitos negativos na economia 
local. “Por conta do alto custo do pedágio, muitos moradores acabam 
consumindo em outros municípios da região, para não ter de pagar 
pedágio. Além disso, a produção também fica mais cara, já que para en-
tregar as mercadorias, as empresas acabam incluindo o preço da tarifa 
no custo do frete”, explica o vereador.

Romanelli lembra que o parecer do TCU (Tribunal de Contas da União) 
é favorável aos deputados paranaenses, que vão decidir pela inclusão 
ou não das rodovias estaduais na proposta do governo federal. “Caso o 
Ministério da Infraestrutura mantenha a decisão de limitar o desconto, 
cobrança de taxa de outorga e do degrau tarifário, os deputados não 
vão incluir as rodovias estaduais na proposta. O Paraná não quer mais 
ser modelo de negócios que não dá certo e não vamos cometer os mes-
mos erros do passado”.

to (Contran). “Com essa nova meto-
dologia, teremos um pedágio mais 
justo e diminuição de clonagem de 
veículos”, disse.
Segundo a Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), o sistema foi 
implantado em quatro rodovias 
do estado de São Paulo em fase de 
testes. Apesar de considerar o siste-
ma vantajoso, a confederação teme 
o aumento do número de usuários 
inadimplentes.
Contratos antigos
De acordo com o projeto, para 
contratos de concessão de rodo-
vias e vias urbanas firmados antes 
da mudança nos quais não seja 
possível implementar o sistema de 
livre passagem, a regulamentação 
desse tipo de pedágio, que deverá 
ser feita em 180 dias da publicação 
da lei, deverá prever a possibilidade 
de celebração de termo aditivo 
para viabilizar a concessão de 
benefícios tarifários a usuários 
frequentes.
Entretanto, o total da isenção seria 
limitado e condicionado ao aba-
timento de tributos municipais 
incidentes sobre a receita de explo-
ração da rodovia, no caso o ISS.
Multas
Como não haveria mais uma praça 
física para controlar o pagamento 
do pedágio, a recomposição das 
perdas de receita das concessioná-
rias com o não pagamento da tarifa 
seria limitado ao total arrecadado 
com multa específica da infração 
de trânsito de fugir do pedágio, res-

Pedágio divide famílias em 
Corbélia, diz vereador

salvado o previsto em regulamento.
Já a fiscalização e aplicação da mul-
ta é atribuída à Agência Nacional de 
Transporte Terrestre (ANTT), que 
pode delegar essa atribuição, por 
convênio, aos órgãos de trânsito e à 
polícia rodoviária.
Tarifa cruzada
Para o deputado Paulão (PT-AL), 
contrário ao projeto, ele é incons-
titucional por direcionar o uso de 
subsídio municipal. “Esse mix que 
está sendo feito, a tarifa cruzada 
para as cidades que têm a praça do 
pedágio, esse subsídio está sendo 
coberto pelo ISS, de caráter munici-
pal”, alertou.
Segundo o deputado Leônidas Cris-
tino (PDT-CE), o projeto “retira dos 
usuários que utilizam uma rodovia 
permanentemente, duas, três, 
quatro vezes por dia, que vão pagar 
uma grande quantia em dinheiro”.
Já a deputada Ângela Amin (PP-SC) 
disse que haverá compensações 
para esse público. “Dentro da preo-
cupação de que o cidadão poderia 
pagar mais e da preocupação com 
aqueles que o usam diariamente, 
destaco que haverá uma compen-
sação com a frequência de utiliza-
ção”, afirmou.

Saiba mais sobre a tramitação de 
projetos de lei

Reportagem - Eduardo Piovesan
Edição - Roberto Seabra
Fonte: Agência Câmara de Notícias

Câmara aprova projeto que prevê 
pagamento proporcional em pedágios

https://www.facebook.com/CafeGostoBom
https://deltatele.com.br/
https://www.camara.leg.br/noticias/755705-camara-aprova-projeto-que-preve-pagamento-proporcional-em-pedagios-acompanhe/
https://www.camara.leg.br/noticias/755705-camara-aprova-projeto-que-preve-pagamento-proporcional-em-pedagios-acompanhe/
https://www.camara.leg.br/noticias/755705-camara-aprova-projeto-que-preve-pagamento-proporcional-em-pedagios-acompanhe/
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Gincoop: a gincana da cooperação

A pandemia trouxe muitos 
desafios para todos. Superação 
tem sido uma palavra bastante 
praticada pelas empresas para 
se adequarem às novas tecno-
logias e alternativas que pos-
sam aproximar as pessoas de 
uma maneira que não ofereça 
risco a saúde.

A Copacol, sempre esteve 
muito presente no dia a dia 
dos seus cooperados, colabo-
radores e clientes, e mesmo 
neste momento, não deixou 

de integrar seu quadro social 
e manteve o elo através de 
encontros virtuais.

Nesta semana, a Cooperativa 
e o Sescoop/Pr, promoveram o 
Gincoop, uma gincana on-line 
cujo objetivo foi promover a co-
operação e a integração junto 
aos integrantes dos Grupos de 
Jovens e membros dos Comitês 
Educativos.

As dinâmicas foram conduzi-
das pela Cooptur, Cooperativa 

Paranaense de Turismo, que 
também desenvolve treina-
mentos com foco no cooperati-
vismo, e contou com a partici-
pação de 70 pessoas.

Durante as atividades, os 
participantes relembraram a 
história sobre surgimento das 
cooperativas, bem como os 
princípios e valores cooperati-
vistas, a importância da presta-
ção de serviços e dos produtos 
feitos por cooperativas, além da 
representatividade no dia a dia 
das pessoas.

https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-medio-oeste/a-cooperativa/
http://lojasmegalar.com.br
https://www.copacol.com.br/agronegocio/
https://www.copacol.com.br/cpagro/
https://www.copacol.com.br/cpagro/
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