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RPC sancionado

O governador Ratinho Junior (PSD)sancionou a Lei que institui
o Regime de Previdência Complementar para os servidores
públicos do Estado do Paraná. Trata-se de uma segurança previdenciária adicional àquela oferecida pela previdência pública,
cujas contribuições dos servidores são obrigatórias. No regime
complementar a adesão é facultativa. Aqueles que aderirem
terão os proventos de aposentadoria e pensão pagos pela
Paranaprevidência e um benefício adicional, a ser pago pelo
Regime Complementar.

Adesão

O Regime de Previdência
Complementar é destinado
aos servidores públicos
civis do Paraná, titulares de
cargos efetivos, inclusive
para os membros do Poder
Judiciário, Ministério Público,
Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Ele será oferecido automaticamente aos
servidores que ingressarem
no serviço público estadual
após a aprovação do plano
de benefícios. Os efetivos
que ingressaram antes da
data de aprovação do plano
poderão solicitar a adesão ao
novo regime.

Agroturismo

Foi aprovado Comissão de
Turismo da Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei
5167/2019 do deputado
federal Pedro Lupion (DEM).
A proposta permite uso de
notas fiscais eletrônicas
ou talão rural com uso do
CPF do produtor, e não de
um CNPJ de empresa, para
serviços e produtos do
agroturismo – conjunto de
atividades praticadas dentro
de propriedades rurais e
que colocam os visitantes
em contato com os hábitos
locais. A matéria segue para
a Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento
Rural (CAPADR).

Fiscalização
ambiental

O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo, Marcio Nunes,
apresentou uma solução tecnológica que desburocratiza a
emissão de Autos de Infração em casos de desmatamento ilegal, pesca irregular

ou licenciamento ambiental.
Os fiscais do Instituto Água
e Terra contarão agora com
um celular dedicado com um
aplicativo emissor de autos
de infração digitais, além
de impressoras térmicas
portáteis para levar a campo.
“Esse é um passo importante para agilizar e modernizar a fiscalização ambiental
no nosso Estado”, disse.

Vamos esperar!

O secretário estadual de
Saúde, Beto Preto, afirmou
que ainda não é o momento
para que a obrigatoriedade
do uso de máscaras seja
revogada. Beto Preto lamentou que algumas cidades
paranaenses definiram pela
liberação do uso da proteção.
“Devemos esperar. Vamos
chegar a 85% dos adultos
vacinados com duas doses
no Paraná e, depois de 10
a 15 dias, vamos avaliar
os números diariamente e
verificar se não houve subida
de casos e óbitos. O uso da
máscara, é um utensílio, que
às vezes incomoda, mas eu
peço paciência a todos, mais
um pouco”, disse.

Defensoria

Um novo posto de atendimento da Defensoria Pública
do Estado do Paraná (DPE-PR) foi criado na Assembleia
Legislativa do Estado (Alep)
para atender a população
que não tem condição financeira de pagar por assistência jurídica. O atendimento
é exclusivo para pessoas
que têm renda familiar de
até três salários mínimos
ou que não possam pagar
os custos dos honorários
advocatícios sem prejuízo
do sustento familiar.
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Fiocruz aponta quadro
estável, mas faz novo
alerta sobre crianças
Rio de Janeiro - A incidência
de casos de SRAG (Síndrome
Respiratória Aguda Grave) na
população brasileira se manteve estável, segundo pesquisa
divulgada ontem (18) pela
Fiocruz (Fundação Oswaldo
Cruz). A SRAG é um dos principais parâmetros para acompanhar a pandemia da Covid-19,
já que o vírus SARS-CoV-2 foi o
principal causador das síndromes respiratórias graves virais
ao longo de 2020 e 2021.
Segundo a análise, divulgada no Boletim InfoGripe, a
incidência de SRAG na população adulta se mantém nos
menores patamares desde o
início da pandemia, enquanto
as crianças até 9 anos de idade
continuam a apresentar crescimento no número de diagnósticos. A alta da SRAG entre as
crianças, porém, não é causada
pelo SARS-CoV-2, e predomina
nessa faixa etária a infecção
pelo vírus sincicial respiratório.
Os pesquisadores explicam
que esse aumento da SRAG
causada por outros vírus está
relacionado à maior exposição
das crianças nos últimos meses.
De acordo com o pesquisador
Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, “a situação
reforça a importância da revisão dos protocolos adotados no
ambiente escolar, como avaliação da capacidade de ventilação e circulação de ar nas salas
de aula, bem como distribuição
e uso consciente de máscaras
adequadas (PFF2)”.
O boletim mostra que a
maioria das capitais está em
macrorregiões de saúde com
nível alto ou muito alto de
transmissão comunitária do
SARS-CoV-2. A transmissão
comunitária se refere à circulação do vírus em uma população
sem a necessidade de contágio
de outras regiões. Nenhuma
das 118 macrorregiões de
saúde do Brasil apresentou
transmissão comunitária

falecimentos
Acesc não atualizou os dados.

extremamente alta. Segundo a
análise, dez unidades federativas estão com sinal de queda
na tendência de longo prazo
(últimas seis semanas) para a
síndrome respiratória: Alagoas,
Distrito Federal, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso do Sul,
Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de
Janeiro e Sergipe.
Já na tendência de curto
prazo (últimas três semanas),
Rio de Janeiro e Santa Catarina
apresentam aumento puxado
pelo crescimento da SRAG na
população infantil, pressão que
também ocorre em São Paulo

e Distrito Federal. Em Minas
Gerais e no Tocantins, o crescimento da SRAG entre as crianças já se reflete em um aumento
de tendência de longo prazo.
O boletim informa que o
estado do Rio Grande do Norte
é a única exceção, com sinal de
crescimento ao longo do mês
de outubro nos grupos com
idades entre 50 anos e 79 anos
de idade e entre 20 anos e 29
anos de idade. Os pesquisadores indicam que a capital,
Natal, também requer atenção,
apesar de ter crescimento lento
na tendência.

Números no Paraná

Na quinta-feira (18), a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 716 casos
confirmados e 27 mortes em decorrência da Covid-19. Os dados acumulados
do monitoramento mostram que o Paraná soma 1.564.681 casos confirmados
e 40.518 mortos pela doença.
Ainda ontem havia 231 pacientes com diagnóstico confirmado internados.
São 171 pacientes em leitos SUS (100 em UTIs e 71 em leitos clínicos/
enfermarias) e 60 em leitos da rede particular (34 em UTIs e 26 em leitos
clínicos/enfermarias). Há outros 844 pacientes internados, 502 em leitos de
UTI e 342 em enfermarias, que aguardam resultados de exames.
A Saúde também informou que mais 27 pacientes, infelizmente, foram a óbitop.
São 14 mulheres e 13 homens, com idades que variam de 37 a 100 anos.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 1552/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de Medicamentos diversos para consumo
frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo
total estimado: R$ 100.891,6. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia
19/11/2021 até às 09:00h do dia 01/12/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 01/12/2021, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 1549/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de Fios de sutura para consumo frequente no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total
estimado: R$ 52944,76. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia
19/11/2021 até às 09:00h do dia 01/12/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 01/12/2021, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 1616/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios e dieta enteral para
crianças para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná
- HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 147317,36. Recebimento das
propostas: Das 09:00h do dia 19/11/2021 até às 09:00h do dia 03/12/2021.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 03/12/2021, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 1554/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de peças e acessórios para equipamentos
médicos para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná
- HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 113315,55. Recebimento das
propostas: Das 09:00h do dia 19/11/2021 até às 09:00h do dia 01/12/2021.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 01/12/2021, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 1663/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de Gases para a manutensão de ar
condicionados e GLP, com comodato para consumo frequente no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$
190086,6. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 19/11/2021 até às
09:00h do dia 02/12/2021. Abertura das propostas e recebimento dos
lances: 02/12/2021, 09:00h.
O edital 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,
www.comprasparana.pr.gov.br
ou
www.comprasnet.gov.br em conformidade com o Dec. Est. n.º 2452, de
07/01/04. Cascavel, 18/11/2021.
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