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Cascavel inicia estudo
científico sobre o
comportamento do vírus
Cascavel - O comportamento do vírus Sars-coV-2, causador da covid-19, e o impacto
na vida dos cascavelenses
será tema de uma ampla pesquisa científica iniciada nessa
segunda-feira (12) no Conjunto
Riviera, região norte de Cascavel. O Território EfiCiência
reúne diferentes secretarias
municipais em ações que irão
usar educação, prevenção e
ciência para direcionar as decisões futuras do Município.
Dentre as ações do Território
EfiCiência está um estudo para o
retorno das aulas na rede municipal de ensino. Acompanhada
por diversos serviços municipais
para garantir segurança para
alunos, famílias e servidores.
A retomada dos estudantes da Escola Professora Maria
Aparecida Fagnani Soares e dos
dois Cmeis no Riviera servirá de
modelo para o restante da rede
municipal. “Estamos estudando
voltar as aulas em toda a rede
municipal, no entanto, são mais
de 30 mil crianças. A intenção é
fazer esse trabalho-piloto com
dados científicos, atuando com
a orientação e a educação dos
moradores e, claro, prevenindo
a circulação do vírus. Dentro
desse aspecto, o projeto servirá
de base para o retorno de outras
escolas municipais de Cascavel
e também para cidades do oeste
do Paraná”, explica o prefeito
Leonaldo Paranhos.
O coordenador do Comitê de
Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Pandemia da Covid-19, Thiago Stefanello, explica que o Território
EfiCiência no Conjunto Riviera
tem um planejamento de quatro semanas. “Teremos acompanhamento muito forte na
questão do retorno às aulas,
fazendo primeiramente a testagem dos alunos e dos professores para que eles possam
retornar em segurança para as
salas de aula. Ao longo de 15
dias serão estudos [sobre comportamento e propagação da
pandemia] e, após isso, faremos a testagem em massa
para verificar o que se passou
nesse período”, diz Stefanello.
Informações do Território
EfiCiência apontam que o conjunto Riviera tem 2.800 residências, o que dará amostragem
de comportamento para aproximadamente 10 mil pessoas.
Estimativa que compreende o
número de habitantes similar

de uma cidade. “De forma prudente, vamos fazer essa experiência. Será um retorno gradual, com menos alunos. Até
agora, as medidas restritivas
foram necessárias, no entanto,
precisamos de um estudo para
saber o que ainda pode acontecer daqui para frente”, avalia o
prefeito.O secretário de Saúde,
Miroslau Bailak comenta que,
além do sequenciamento genético, a testagem em massa entre
os moradores vai identificar as
pessoas contaminadas, evitando que se transformem em
pacientes graves nos hospitais, vítimas da covid-19. “Utilizando a base da educação e
da ciência vamos entender o
melhor caminho diante desta
terrível pandemia”, observa.
CASOS
O estudo EfiCiência pretende
identificar, por exemplo, o porquê de uma região da cidade

ter uma taxa de 300 mortes para
cada 100 mil habitantes, sendo
o bairro com o maior número de
mortes durante a pandemia.
A população será testada
em massa e, os casos positivos,
acompanhados em casa.
A moradora Rosicleia Beleski
Ribeiro aprovou o início do
estudo e disse que as ações
ajudam a controlar a disseminação da doença. “Com
esses estudos, esses testes,
você pode ter noção se está
aumentando ou diminuindo e
o que nós podemos fazer para
melhorar, como fazer, o que
temos que evitar para continuar diminuindo. Eu acho isso
muito importante”, afirma.
O conjunto de trabalho foi
denominado de “Ação Técnica
de Enfermagem Marielle Passos
Silva”, em homenagem à servidora que atuava na UBS do Parque São Paulo e morreu vítima
da covid-19 no dia 6 de abril.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – HUOP/UNIOESTE - Objeto: serviços
de mão de obra técnica especializada e aquisição de peças para manutenção
preventiva e corretiva nos equipamentos de Ar condicionados do HUOP para
consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor
máximo total estimado: R$ 232.678,52. Protocolo dos envelopes até
28/04/2021 às 9h00 hs, no Protocolo do HUOP, na Av. Tancredo Neves, 3224,
Bairro Sto. Onofre, CEP 85.806-470/Cascavel-Pr. Abertura: 28/04/2021 às
9h30 hs, na sala de Licitações do HUOP. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
– HUOP/UNIOESTE - Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de materiais hidráulicos para consumo frequente no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$
466.327,57. Protocolo dos envelopes até 29/04/2021 às 9h00 hs, no
Protocolo do HUOP, na Av. Tancredo Neves, 3224, Bairro Sto. Onofre, CEP
85.806-470/Cascavel-Pr. Abertura: 29/04/2021 às 9h30 hs, na sala de
Licitações
do
HUOP.
PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº
022/2021
–
HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição
de equipamentos e ferramentas, materiais para uso do setor de Manutenção
para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.
Valor máximo total estimado: R$ 56.077,97. Recebimento das propostas: Das
9:00h do dia 13/04/2021 até às 09:00h do dia 03/05/2021. Abertura das
propostas e recebimento dos lances: 03/05/2021, 09:00h. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 048/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: aquisição de
equipamento de hemodinâmica - angiografia digital para consumo frequente no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total
estimado: R$ 3.000.000,00. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia
13/04/2021 até às 09:00h do dia 26/04/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 26/04/2021, 09:00h. Os editais e demais
informações encontram-se à disposição dos interessados junto à Com. de
Licitação do HUOP, ou Fone: (45) 3321-5397, ou ainda nas home-pages
www.unioeste.br/huop ou www.comprasnet.gov.br em conformidade com o
Dec. Est. n.º 2452, de 07/01/04. Cascavel, 12/04/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N. º 0012/2021 - GMS
PROTOCOLO N. º 16.745.671-5
Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de
projetos arquitetônicos e complementares de implantação do Projeto
Padrão Conselho Tutelar com área de 222,95 m² metros quadrados, sito
à Rua Heitor Villa Lobos (próximo à Rua Pedro Raimundo), nº 1001,
Município de Cascavel, Paraná.
Preço Máximo: R$ 30.096,96 (trinta mil, noventa e seis reais e noventa e
seis centavos).
Prazo de Execução: 150 (cento e cinquenta) dias corridos.
Retirada do Edital: A partir do dia 13 de abril de 2021, no endereço
eletrônico www.comprasparana.pr.gov.br .
Abertura dos Envelopes: Dia 18 de maio de 2021, às 09:30 (nove
horas e trinta minutos) na Sala de Licitações da PRED, sita à Avenida
Iguaçu, n. º 420, Rebouças, 6º andar, Curitiba, Paraná.
Curitiba, 09 de abril de 2021.
MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Diretor Geral da Paraná Edificações
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Piratas da pista

Fiscais da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) já são poucos em atividade - têm tido mais trabalho nas estradas federais. Segundo a agência, foram registradas 1.409
autuações contra “transporte pirata” de 1º de março de 2020
até 31 do mesmo mês deste ano. Fontes da Coluna informam
que os números oficiais poderiam ser bem maiores. Decretos
municipais e estaduais que restringiram o transporte coletivo
autorizado motivaram o aumento do clandestino. Mas há o
contingente reduzido de agentes na pista, devido à pandemia
de covid-19. E tem aquela cena habitual das estradas que cortam as regiões metropolitanas: enquanto se para um veículo
para flagrante, outros muitos passam sem fiscalização.

Lotação

Carros particulares (são a
cada dia mais deles), vans,
picapes e até caminhões com
gente na carroceria são os
mais flagrados pelos fiscais
da ANTT, em pleno século 21.

Linha de frente

Em tempo. A ANTT não fez
menção às autoridades
de saúde de estados e do
Ministério para vacinar seus
agentes nas estradas como
grupo prioritário.

Bispo está nu

A turma da tela caiu da
cadeira há dias. Um famoso
bispo, líder de igreja nacional,
passou nu, desavisado, à
frente da sua tela numa live
para o qual fora convidado.

Diversidade

O DEM criou o núcleo da
diversidade LGBT no partido.
A ideia surgiu de um grupo
de filiados inconformado com
as posições ideológicas do
deputado federal Sóstenes
Cavalcante (DEM-RJ), pastor
evangélico e ligado ao líder
Silas Malafaia. Bolsonarista
de primeira hora,
Sóstenes agora ameaça
deixar a legenda.

Divórcio

O senador Humberto Costa
(PT-PE) tem dito internamente
no diretório estadual que
passou da hora de desligar
a deputada federal Marília
Arraes. Brigada com a maioria da executiva, a parlamentar só tem o apoio de Teresa
Leitão, deputada estadual.
Marília Arraes já está à procura de outra Casa.

Mãezona

“Dona” do PSB de Pernambuco,
Renata Campos não move um
fio de cabelo para incentivar a
candidatura do ex-prefeito do
Recife Geraldo Júlio ao Governo.
A sua silenciosa aposta é o seu
bem avaliado filho hoje prefeito
da capital, João Campos. É que

não pesa sobre Campos (ainda)
a gestão contra a covid-19.

Stand by

A ministra da Família e Direitos
Humanos, Damares Alves,
foi convidada a se filiar o PTB
para disputar eleição. Ela
avisou que aguarda instruções
do presidente Bolsonaro.

OAB & política

Segue a pré-disputa para as
seccionais da OAB este ano.
Em BH, o principal candidato
é Luís Cláudio Chaves, amigo
de longa data do presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco.
Eles representaram juntos o
Estado no Conselho Federal
da Ordem.

Meritocracia

A promoção do almirante Garnier a comandante da Marinha é o melhor exemplo de
meritocracia que o Governo
deveria seguir em ministérios
na Esplanada - e não o faz.
De família pobre de Cascadura, no Rio, Garnier estudou
com dificuldades, e ascendeu
na Força aprovado em 1º
lugar em todos os cursos
que fez na carreira.

Pastel pop

Prefeito da pequena São
Pedro da Aldeia, na região
dos Lagos do do Rio de
Janeiro, o outsider Fábio do
Pastel tem doado seu salário
desde janeiro a uma instituição de caridade. Mesmo com
aperto no caixa das suas
lanchonetes fechadas por
decretos seus.

Caras novas

A escola RenovaBR (www.
jornada.renovabr.org.) abriu
inscrições do Ciclo II para
selecionar e qualificar quem
deseja se formar um líder
gestor público e político. O
Jornada Renova já reúne
inscritos de todos os Estados
brasileiros e deve formar a
próxima turma para as eleições de 2022.
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