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O custo da 
corrupção

Mais de quatro anos após 
esse encontro, nenhum dos 
216 quilômetros foi dupli-
cado nem foram construí-
dos os 19 viadutos, 22 trin-
cheiras, 13 passarelas e nove 
pontes que estavam previs-
tos no projeto. Isso aconteceu 
porque a Odebrecht, empre-
sa que capitaneou o consór-
cio vencedor da licitação, não 
conseguiu os recursos neces-
sários para a obra, porque es-
tava envolvida nos escânda-
los de corrupção revelados 
pela Operação Lava Jato. 

Sem a duplicação, a PR-
323 é hoje a rodovia que apre-
senta o maior índice de aci-
dentes e o maior número de 
mortes no Paraná. Essa in-
formação não é nova. Em 
2014, em um desses encon-
tros com moradores da re-
gião Noroeste, o então dire-
tor do DER – e hoje delator 
da Lava Jato – Nelson Leal 
Junior já dizia isso. 

Se nada foi construído a 
partir desse projeto, houve o 
que tenha sido destruído. O 
grupo político do ex-gover-
nador Beto Richa foi devasta-
do por denúncias de corrup-
ção envolvendo a duplicação 
da rodovia. Seu irmão, Pepe 
Richa, passou dez dias pre-

so pela operação Lava Jato e 
Deonilson Roldo, ex-chefe de 
gabinete do governador, es-
tá preso desde 11 de setem-
bro. O que a Lava Jato susten-
ta é que a Odebrecht repas-
sou R$ 4 milhões via caixa 
2 à campanha de reeleição 
de Richa para que o gover-
no demovesse outras empre-
sas de participarem da lici-
tação das obras. 

O ocaso político de Richa, 
entretanto, é a menor das 
consequências desse caso. 
As constantes mortes na ro-
dovia e o entrave ao desenvol-
vimento da região por causa 
da “Rodovia da Morte” são o 
preço mais caro.

A tragédia humana
Entre janeiro de 2010 e 

junho de 2018, 376 pessoas 
morreram na rodovia e 3.940 
ficaram feridas, segundo da-
dos da Polícia Rodoviária 
Estadual que levam em con-
ta apenas mortes no local do 
acidente. Quem mantém os 
olhos atentos sobre esses da-
dos é André Melatti, procu-
rador do Ministério Público 
do Trabalho em Umuarama. 
Em 2016 ele instaurou um 
procedimento investigativo 
com o objetivo de gerar medi-

das de prevenção de aciden-
tes com os motoristas profis-
sionais que trafegam no tre-
cho. A processo segue tra-
mitando. 

Melatti integra uma ar-
ticulação da sociedade civil 
da região Noroeste chamada 
Vítimas do Descaso. O grupo 
é formado pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
por entidades representativas 
do setor produtivo e, entre 
outros, pela Igreja Católica. 
Uma das principais ações da 
igreja é realizar uma missa 
anual em memória dos mor-
tos em acidentes na 323. A 
homenagem acontece no pá-
tio de um posto de gasolina 
às margens da rodovia e, se-
gundo o Padre Carlos Alberto 
de Figueiredo, da Diocese de 
Umuarama, o número de fi-
éis presentes cresce a cada 
ano, na medida em que cres-
ce o número de vítimas e fa-
mílias afetadas. 

Segundo Figueiredo, a 
missa acontece desde 2006, 
mas ganhou relevância após 
um trágico acidente que 
aconteceu na rodovia em 
2016 e matou 21 pessoas. Esse 
fato foi um marco para a ar-
ticulação regional e intensi-
ficou a pressão e a organiza-

❚❚ João Guilherme Frey

❚❚ Em maio de 2014, o então secretário de 
Infraestrutura e Logística do Paraná, Pepe 
Richa – irmão do ex-governador Beto Richa 
(PSDB) – foi a Maringá conversar com servi-
dores e autoridades locais sobre a duplicação 
da PR-323, que liga as cidades de Paiçandu 
e Francisco Alves, passando por Cianorte e 
Umuarama, no Noroeste do estado. Na agên-
cia de notícias do governo, o encontro foi 
registrado com entusiasmado proselitismo: 
“Paraná terá rodovia com padrões interna-
cionais”. Àquela altura, a promessa era de 
que as obras começariam no mês seguinte, 
em junho de 2014.

Prometidas em 2014, obras de 
duplicação da PR-323, no Noroeste 
do estado, jamais saíram do 
papel. Com isso, vidas são 
perdidas em acidentes e empresas 
arcam com prejuízos

Missa é realizada todos os anos em um posto de gasolina às margens da PR-323, em memória às vítimas de acidentes na rodovia.
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João Guilherme Frey

ÔNUS
Odebrecht doou projeto ao governo

❚❚ Kátia Brembatti

Interessada em fazer a duplicação da PR-323, a Odebrecht 
assumiu o ônus de fazer o projeto da obra. Os levantamen-
tos e projeções de engenharia custaram cerca de R$ 9 mi-
lhões – caso a empresa não vencesse a licitação, seria re-
embolsada pela empreiteira ganhadora. Quando a propos-
ta naufragou, entre 2014 e 2017, começou a discussão so-
bre quem pagaria o projeto referente aos primeiros 41 quilô-
metros. O governo do Paraná chegou a anunciar que estava 
disposto a comprar alguns pedaços, para fazer licitações de 
obras emergenciais, mas em junho foi publicado o termo de 
doação total pela Odebrecht. 

ção da sociedade civil. No dia 
31 de outubro daquele ano, 
um ônibus da prefeitura de 
Altônia que levava pacientes 
para atendimento médico em 
Umuarama colidiu com um 
caminhão bitrem carregado 
de leite. Segundo a perícia, 
o caminhão invadiu a pista 
contrária e bateu de frente 
com o ônibus, um acidente 
típico de estradas com pis-
ta simples. 

As características econô-
micas da região intensificam 
o fluxo de veículos e, conse-
quentemente, o risco de aci-
dentes. Segundo prefeito de 
Umuarama, Celso Pozzobom 
(PSC), a cidade é referência re-
gional em serviços de saúde 
e educação. Por isso, é gran-
de o movimento de pessoas 
de outras cidades que usam 
a 323 para chegar às aulas 
e buscar tratamento médi-
co na cidade.

Além dos dramas pesso-
ais, os acidentes na rodovia 
também causam prejuízo fi-
nanceiro. Uma conta feita pe-
la Federação das Indústrias 
do Paraná (Fiep) mostra que 
em 2017 esses custos chega-
ram a R$ 48,6 milhões, con-
siderando os gastos com hos-
pital, ambulância, seguros, 
remoção e conserto de veícu-
los, além da perda de produ-
ção dos acidentados. 

O estrangulamento 
econômico
A PR-323 é a principal 

ligação dos municípios do 
Noroeste ao Anel de Inte -
gração do Paraná – a ma-
lha de rodovias de 2,5 mil km 
que interliga todo o estado. 
Os principais polos econômi-
cos da região são Umuarama, 
com destaque para a produ-
ção moveleira e pecuária; e 
Cianorte, um dos principais 
polos têxteis do país. A Fiep 
e os representes do setor pro-
dutivo apontam a situação da 
rodovia como maior entrave 
ao desenvolvimento da eco-
nomia local. 

Pelos cálculos da Fiep, o 
frete na PR-323 tende a ser 
41% mais caro que em rodo-
vias em estado considerado 
ótimo. Uma redução de 1% 
nesse custo, que poderia ser 

obtida com a melhoria da via, poderia gerar 
uma redução de R$ 125 milhões nos gastos 
do empresariado da região. 

“O produto industrializado de Umuarama 
não tem mais preço competitivo no mer-
cado. Se você comparar um produto daqui 
com Maringá, o custo de Maringá é muito 
menor. A rodovia, no estado em que ela es-
tá, exige que o caminhão passe por manu-
tenção praticamente a cada viagem feita”, 
relata Orlando Luiz Santos, presidente da 
Associação Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama. 

Segundo Santos, essa situação está cau-
sando um êxodo de indústrias locais. Ele 
dá exemplos. A Umaflex, indústria de col-
chões e estofados fundada em Umuarama 
na década de 1990 expandiu recentemen-
te sua produção com a construção de uma 
nova planta, mas em vez de manter a ope-
ração na região, instalou o novo parque em 
Conchal (SP). Outra empresa da cidade que 
optou por crescer longe de Umuarama foi a 
Hellen Estofados, que está instalando uma 
fábrica em Aguaí (SP), onde deve investir 
cerca de R$ 21 milhões. 

A infraestrutura precária não afeta ape-
nas os grandes empresários. O engenheiro 
civil Sergio Frederico, coordenador do gru-
po Vítimas do Descaso, conta a história de 
uma pizzaria da cidade que encomenda as 
caixas para delivery no Rio Grande do Sul. 
O fabricante, entretanto, não faz as entre-
gas em Umuarama, o que obriga o empre-
sário a fazer viagens regulares a Maringá 
para buscar as caixas.

As perspectivas
No dia 31 de maio de 2017, como a 

Odebrecht não conseguiu financiamen-
to para a obra, o Diário Oficial do Estado 
trouxe a publicação do termo de rescisão 
da PPP firmada em 2014. Com isso, a dupli-
cação voltou à estaca zero. Segundo o DER, 
após o distrato foi elaborado um plano de 
ação com intervenções ao longo dos 216 qui-
lômetros de extensão do corredor rodoviá-
rio formado pelas rodovias PR-323, PR-487 
e PR-272, entre os municípios de Paiçandu 
e Francisco Alves.

No último dia 3 de outubro, o DER emitiu 
a ordem de serviço autorizando o início dos 
trabalhos em um trecho de 20,7 quilôme-
tros entre Paiçandu e Doutor Camargo. As 
obras custarão R$ 73,2 milhões e serão pa-
gas pelo governo estadual. Para João Arthur 
Mohr, consultor de Infraestrutura da Fiep, 
apesar desse movimento do governo em usar 
recursos próprios na duplicação, é imprová-
vel que o estado tenha dinheiro para ban-
car toda a obra. Nesse caso, a melhor alter-
nativa seria uma concessão para a iniciati-
va privada. 

Ao contrário do que foi feito na formula-
ção inicial da PPP, Mohr defende que o gover-
no contrate os projetos iniciais de engenha-
ria, e não deixe isso para um Procedimento 
de Manifestação de Interesse, quando em-
presas interessadas na obra é que apresen-
tam os projetos. 

Em Umuarama, os envolvidos no mo-
vimento pela duplicação não se opõem à 
concessão. Segundo o presidente da OAB de 
Umuarama, Aldo Henrique Alves, o grupo 
não tem nenhuma orientação ou exigência 
em relação a modelagem de financiamento 
da duplicação. “Nós queremos é que saia”, diz. 

O governador eleito, Ratinho Junior (PSD), 
assinou uma carta de compromisso com as 
obras. No termo ele se comprometeu a “pro-
mover as condições necessárias para a du-
plicação da PR 323”. Ao longo de sua cam-
panha ele tratou como prioritárias as obras 
em três rodovias estaduais; a 323; a PR-092, 
no Norte Pioneiro; e a PR-280, que passa pe-
las regiões Sudeste e Sul do Paraná.

Grupo “Vítimas do Descaso” reúne representantes da sociedade civil para reivindicar ações.


