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DUTRA ESTÃO PREVISTOS R$ 32 BILHÕES DE INVESTIMENTOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA

SERVIÇOS

Setor fecha
2019 com
aumento de 1%
DADOS. O volume do setor
de serviços fechou 2019
com uma alta de 1%. Essa
é a primeira alta do setor
desde 2014, já que os
serviços tiveram quedas
entre 2015 e 2017 (perda
de 11%) e fecharam com
estabilidade em 2018.

FILANTROPIA

BNDES anuncia
foco nos fundos
patrimoniais
AÇÃO. O presidente do

BNDES, Gustavo Montezano,
anunciou nesta quinta a
meta de promover no Brasil
os fundos patrimoniais
filantrópicos, que podem
gerar mais desenvolvimento
e reduzir a desigualdade
financeira no país.

a gente
EE“Oestáquefazendo
hoje aqui no
banco é uma
ponta de lança”
Gustavo Montezano
Presidente do BNDES
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Mais barato. Segundo o ministro da Infraestrutura, nova concessão deixará o preço dos pedágios menor na rodovia Presidente Dutra

Pedágio vai ficar 20%
mais barato, diz ministro
De acordo com Tarcísio de Freitas, a disputa pela administração da via será feita a partir de
uma combinação entre a oferta de menor tarifa e o pagamento de outorga pela concessão
BRASÍLIA
Daniel Mello
Agência Brasil

O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas,
disse nesta quinta-feira que
o modelo para a nova concessão da Via Dutra, que liga
São Paulo ao Rio de Janeiro,
vai permitir uma redução de
pelo menos 20% da tarifa de
pedágio.
Atualmente, o valor total

para ir de uma capital a outra
está em cerca de R$ 60 e deve
ficar, segundo a estimativa,
abaixo de R$ 50. “Vai pagar
menos tarifa do que paga hoje,
tendo muito mais investimentos”, ressaltou o ministro ao
fazer uma apresentação do
projeto na Fiesp (Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo).
De acordo com o ministro, a
disputa pela administração da
via será feita a partir de uma
combinação entre a oferta de
menor tarifa e o pagamento de

outorga pela concessão.
A ideia é que as empresas
não reduzam demais o preço
do pedágio e depois fiquem
sem caixa para a administração da estrada. “No leilão, vamos estabelecer um patamar
de desconto. Na competição,
a tarifa vai baixar ainda mais
[do que 20%]. E a partir do momento em que atingimos um
teto, mudamos para outorga,
porque é uma maneira de preservar o caixa e garantir que,
de fato, o investimento vai ser
feito”, explicou. Freitas acredi-

ta que o leilão possa ser realizado ainda este ano.
Estão previstos R$ 32 bilhões
de investimentos para manutenção e melhorias na rodovia.
A concessão deve englobar
ainda a rodovia Rio-Santos.
Segundo Freitas, a intenção
é viabilizar obras na rodovia
que, se fosse concedida sozinha, não teria sustentabilidade econômica. “A maneira
que encontramos de fazer investimentos na Rio-Santos foi
através da Dutra”, justificou o
ministro.

.

CAMINHONEIROS ASSUNTO DEVE SER RETIRADO DA PAUTA DO PRESIDENTE DO STF, APÓS O PEDIDO DA UNIÃO

Fux adia julgamento de ações contra tabela do frete
UNIÃO

STF exclui verba
de combate à
pobreza
AÇÃO. O STF (Supremo

Tribunal Federal) decidiu
nesta quinta que valores
do Fundo do Erradicação
da Pobreza dos estados
não podem ser usados
pelo governo federal para
calcular montante da dívida
estadual com a União.

VALORES. O ministro Luiz
Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu nesta
quinta-feira adiar mais uma
vez o julgamento das ações
que questionam a constitucionalidade do tabelamento
do frete rodoviário. Ele marcou outra reunião entre as
partes para 10 de março, às
12h, em seu gabinete.
Fux atendeu a um pedido
do governo feito pelo advogado-geral da União, André
Mendonça, que solicitou a realização de mais uma audiência
no gabinete do ministro como
“última tentativa de buscar-se
a conciliação” entre governo,
caminhoneiros e empresários.
Marcado para a manhã da

próxima quarta-feira (19), o
julgamento das três ações sobre o assunto deve agora ser
retirado da pauta pelo presi-
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Justiça. O ministro do Supremo
Tribunal Federal, Luiz Fux

dente do STF, ministro Dias
Toffoli. Fux não indicou uma
nova data para que o assunto
volte para a agenda.

.

