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Ação solidária deixa a
Bacia do Rio Cascavel
12 ton “mais limpa”
Cascavel - O mutirão
ambiental realizado ontem (30),
em Cascavel, retirou cerca de 12
mil quilos de lixo e entulho nas
áreas da bacia do Rio Cascavel,
da região do Lago Municipal,
às margens da BR-277. A ação,
promovida pela Sanepar, em
parceria com a Copel, Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e ONG Amigos dos Rios, teve
ajuda do Clube Regatas Cascavel, Rotary Clube Integração e
voluntários da cidade.
O trabalho, executado das 9h
às 12h, fez parte das ações da
Semana do Voluntariado Paranaense, promovida pela Superintendência Geral de Ação Solidária, do Governo do Estado. O
objetivo é incentivar e multiplicar ações voluntárias por todo
o território paranaense. Em
Cascavel, 130 pessoas fizeram
a limpeza nas margens do rio e
do lago, plantaram 140 mudas
de árvores de espécies nativas
e frutíferas e promoveram ações
de educação ambiental.
A gerente-geral da Sanepar na região Sudoeste, Rita
Camana, explicou que o cuidado e a preservação ambiental
devem ser permanentes, porém,
neste momento, as ações precisam ser redobradas e intensificadas. “O Paraná vive a mais
severa estiagem dos últimos
anos, cada gota de água que
pudermos proteger vai contribuir para que não falte no abastecimento público”, destacou.
“O Rio Cascavel tem um valor
simbólico para a Copel. Fizemos
o recolhimento de lixo e plantio
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de árvores no entorno; e a escolha do voluntariado neste local
porque a escassez hídrica está
sendo socorrida pelo reservatório do Lago Municipal. 70% da
matriz energética vem dos rios
e a Copel tem total interesse
em cuidar cada vez mais dos
rios e do meio ambiente como
um todo”, destacou o gerente
da Agência Cascavel da Copel,
Hélio José Dal Gallo.
“Estamos falando hoje de
responsabilidade individual,
que é a soma dessa responsabilidade e coletivamente
acaba conseguindo a preservação e fazendo a destinação
correta do material reciclável
ou rejeito. O Lago Municipal é
o maior reservatório de água
de Cascavel e por isso recebe
essa ação humana de cuidado
e zelo no seu entorno”, enfatizou o Diretor de Conservação
Ambiental e Bem Estar Animal,

Ailton Martins Lima.
“Essa ação é motivadora pois
mostra a importância da união
das mais variadas entidades
públicas e privadas no cuidado
com o meio ambiente. A ONG
vem desenvolvendo o trabalho
há muito tempo, mas a participação das entidades é sempre
bem-vindo no fortalecimento da
proteção aos nossos rios”, disse
o presidente da ONG Amigos dos
Rios, Antonio Marcos.
OUTRAS AÇÕES
Ações similares aconteceram nesta semana em Curitiba,
Apucarana e Ponta Grossa. Elas
estão inseridas no eixo ambiental da Semana de Voluntariado,
que tem como meta a mobilização pela água e pelo meio
ambiente, além de atender os
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS), dos quais a
Sanepar é signatária.

Procon de Cascavel apresenta maior resolutividade
Cascavel - Após a abertura
em tempo integral e das ações
de descentralização de atendimentos e orientações feitas na
Avenida Brasil, voltadas ao consumidor, o Procon de Cascavel
superou as expectativas e saltou
de 390 atendimentos em julho
para mais de 500 em setembro.
“Isso mostra a credibilidade
que este órgão tem junto à
sociedade, aliás com uma resolutividade de mais de 70% nas
questões. Esse é um órgão onde
conseguimos fazer justiça. E,
será assim! Vamos em busca de
dar seguimento nesse processo
de reformulação e ampliação
do Procon”, disse Misael Pereira
de Almeida Junior, procurador-chefe do Procon em Cascavel.
O Procon alterou horário
de atendimento presencial e
do cartório, que está aberto ao
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O outro lado

Minoria na CPI da Pandemia, a ala governista da comissão
monitora todas as declarações e insinuações sobre as
acusações que deverão constar no parecer final do relator,
Renan Calheiros (MDB-AL), para rebatê-las no relatório
paralelo que está sendo gestado a muitas mãos, tanto em
gabinetes do Senado quanto no Palácio do Planalto. A ala
bolsonarista da CPI pretende refutar principalmente a
acusação de “crimes contra a humanidade” que Renan
sublinhará no texto contra Bolsonaro. Os governistas
também estão preocupados, mas veem nos outros dois
crimes – o comum e o de responsabilidade – menos
riscos de desgastes ou consequências.

Blindado

Além da retirada de entulhos, ainda foram plantadas 140 mudas
de árvores de espécies nativas e frutíferas

público das 8h30 às 14h, com
número ilimitado de atendimentos. O consumidor também pode

acessar ao site da Prefeitura de
Cascavel no link, Reclamação/
proconcascavel

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1223/2021 – HUOP/UNIOESTE.
Objeto: locação de 2 (dois) equipamentos/tecnologias “Analisadores
Imunológicos” para a realização de exames de imunologia, pelas metodologias
quimiluminescência ou eletroquimioluminescência, com fornecimento parcelado
de insumos e reagentes compatíveis com os equipamentos/tecnologias locados
para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.
Valor máximo total estimado: R$ 1.207.306,00. Recebimento das propostas:
Das 09:00h do dia 01/10/2021 até às 09:00h do dia 18/10/2021. Abertura das
propostas e recebimento dos lances: 18/10/2021, 09:00h. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 1245/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de Bolsas de nutrição parenteral (manipuladas
individualmente para uso neonatal e pediátrico) para consumo frequente no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total
estimado: R$ 490.415,50. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia
01/10/2021 até às 09:00h do dia 19/10/2021. Abertura das propostas e
recebimento dos lances: 19/10/2021, 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.comprasparana.pr.gov.br
ou
www.unioeste.br/huop,
www.comprasnet.gov.br em conformidade com o Dec. Est. n.º 2452, de
07/01/04. Cascavel, 30/09/2021.
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O primeiro (comum) dependeria de improvável denúncia do PGR Augusto Aras,
e o segundo (responsabilidade) só avançaria se o presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL) abrir processo
de impeachment.

Vergonha

O presidente Bolsonaro
sancionou a lei que permite
candidatura de políticos
com contas irregulares,
um cuspe na Lei da Ficha
Limpa, como antecipamos, porque para esses
casos havia pena de
inelegibilidade.

Vai a sanção

A Câmara aprovou o PL
que proíbe eutanásia de
animais em zoonoses pelos
órgãos de controle. Projeto
de autoria de Célio Studart (PV-CE) e Ricardo Izar
(Progressista-SP).

Vilas do Brasil

Os vilarejos São Bartolomeu, em Ouro Preto (MG),
Alberto Moreira, em Barretos (SP), e Vila do Enxaimel,
de Pomerode (SC), são os
representantes do Brasil
selecionados pelo Ministério
do Turismo para disputar o
selo Best Tourism Villages,
o prêmio de excelência de
destinos do interior concedido pela Organização
Mundial do Turismo.

Quem será?

A Corregedoria da Polícia
Civil do Rio está com dificuldade de identificar a peladona das fotos na delegacia
de Iguaba (129ª DP) que
vazaram nas redes sociais.
É que há desconfiança de
que pode ser uma mulher
ou transexual. Mas já sabe
quem registrou.

Idosos no Airbnb

Os idosos (acima de 60 anos)
já representam 15% dos
anfitriões do Brasil no cadastro da plataforma de aluguéis
Airbnb. Em comparação com
ano passado, houve aumento
em 2021 de 17% de anciãos
que oferecem casas e quartos
para aumentar a renda.

Dinheiro em casa

Segundo a plataforma, em
2020 59% dos anfitriões brasileiros (de todas as idades)
disseram que a renda da
locação os ajudou a ficar em
casa durante a pandemia.

Brasil constrói!

É tamanha a alta no setor
de construções que a
indústria de pisos Eliane,
uma das principais do País,
só entrega material para
dezembro pedidos no interior de São Paulo.

Efeito Lava-Jato

Escaldadas pela Lava-Jato,
grandes empresas têm
buscado mais o seguro para
proteger seus executivos de
ações judiciais. A apólice de
D&O (Directors & Officers) oferece cobertura em casos de
processos na Justiça, fraudes
e afins. Segundo a Federação Nacional de Seguros, a
arrecadação do D&O chegou a
R$ 651 milhões no acumulado
de janeiro a julho, aumento de
49,1% em relação ao mesmo
período de 2020.

Congresso
de Inovação

A inovação que o une o mundo
e as perspectivas de avanços
tecnológicos será tema de
painel com nomes internacionais da área de tecnologia, dia
20 de outubro, no 9º Congresso Brasileiro de Inovação
da Indústria, promovido online
pela CNI e Sebrae.
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