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Dicas farmacêuticas:  
Por que ficamos mais 
resfriados no inverno?
O inverno traz o frio, o frio traz 

ambientes fechados, ambientes 
fechados favorecem a transmis-
são de vírus que afetam de diver-
sas maneiras o sistema respirató-
rio. Na linguagem popular, cha-
mamos estas infecções virais das 
vias aéreas de resfriados e gripes. 
Outro fato é que as temperaturas 
mais baixas do inverno permitem 
uma maior sobrevivência destes vírus no ambiente. 

Mais um elemento que contribui para estas infec-
ções virais é que, por vários motivos, o frio inibe a 
movimentação dos cílios presentes nas vias respira-
tórias. Com isso, eles não conseguem realizar com a 
mesma eficiência seu trabalho de aquecer e filtrar o ar 
que entra no nosso corpo. Resultado: as chances de 
um vírus entrar e se instalar por ali são maiores. 

Somando-se a tudo isto ainda vêm as variações 
bruscas de temperatura que o corpo sofre quando sai 
de um local aquecido e depara-se com o ar extrema-
mente frio de alguns dias de inverno. Esta situação 
faz com que a imunidade do organismo acabe sendo 
abalada, e mais uma vez quem ganha são os vírus, que 
conseguem se instalar com mais facilidade e desen-
volver infecções na população.  

Desta forma, como é difícil evitar essas situações, 
as dicas farmacêuticas tornam-se importantes e são 
elas: 

• Tomar cuidados especiais com o fortalecimento 
do seu sistema imunológico. Isso pode ser feito de 
diversas formas, inclusive pela alimentação. “Estudos 
mostram que alguns nutrientes são capazes de regular 
o sistema imunológico, exercer atividade antimicro-
biana ou neutralizar os radicais livres, aumentando a 
imunidade”.

• Arejar sempre os ambientes, assim, diminui a pos-
sibilidade de transmissão viral.

• Cuidar ao máximo da higiene corporal, princi-
palmente das mãos. As mãos acabam sendo a maior 
fonte de transmissão de muitos micro-organismos, 
desta forma, higienizando-as sempre, evitamos estas 
contaminações. 

• Tomar muito líquido para hidratar o organismo, 
principalmente quando a infecção já está instalada. 
Os chás também são uma boa dica para a manuten-
ção do bem-estar durante os meses mais frios do ano. 
Além de trazerem conforto, eles aumentam a tempe-
ratura do corpo e protegem o organismo. Cada tipo de 
chá traz benefícios diferentes.

Para finalizar, queremos ressaltar que a melhor coi-
sa a fazer quando a saúde padece é procurar um pro-
fissional capacitado e de sua confiança.

Da assessoria
O pedetista Haroldo 

Ferreira é o candidato a 
vice-governador na cha-
pa encabeçada por Gleisi 
Hoffmann (PT). A decisão, 
tomada na noite de terça-
-feira, 1º de julho, em Curi-
tiba, pela Executiva Esta-
dual do PDT, confirma a 
reedição da aliança entre os 
dois partidos, que em 2012 
culminou com a eleição de 
Gustavo Fruet (PDT) como 
prefeito de Curitiba.

Assim, a coligação de 
Gleisi Hoffmann contará 
com o apoio de cinco parti-
dos: PT, PDT, PCdoB, PTN 
e PRB. Ricardo Gomyde, 
do PCdoB, é o candidato a 
senador.

A candidata ao governo 
destaca que a coligação re-
úne partidos que estão em 
sintonia com as propostas 

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA  N.º 258/2014
Objeto: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário do município 
de Francisco Beltrão, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme 
detalhado nos anexos do edital.  Recursos: BNDES. Preço Máximo Admitido: R$ 
8.547.794,84 Disponibilidade do Edital: de 7/7/2014 até às 17h15 de 7/8/2014. 
Abertura da Licitação: 15h do dia 8/8/2014. Informações complementares: Po-
dem ser obtidas na Sanepar à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba/PR, Fo-
nes (41)3330-3910/3330-3128 ou Fax (41)3330-3174/3330-3200, ou pelo site http://
licitacao.sanepar.com.br/.

Antonio Hallage - Diretor Administrativo

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA  N.º 225/2014
Objeto: Execução de obra de ampliação da ETE Santa Rosa do sistema de esgoto 
sanitário do município de Francisco Beltrão, com fornecimento total de materiais e 
equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital.  Recursos: Saneamento 
para todos CAIXA/FGTS. Preço Máximo Admitido: R$ 7.004.336,21 Disponibilida-
de do Edital: de 7/7/2014 até às 17h15 de 6/8/2014. Abertura da Licitação: 15h do 
dia 7/8/2014. Informações complementares: Podem ser obtidas na Sanepar à Rua 
Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba/PR, Fones (41)3330-3910/3330-3128 ou Fax 
(41)3330-3174/3330-3200, ou pelo site http://licitacao.sanepar.com.br/.

Antonio Hallage - Diretor Administrativo

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA
E DIREITOS HUMANOS – SEJU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 011/2014
Protocolo N° 13.235.643-2

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de monitora-
mento e rastreamento eletrônico com locação de solução composta por: 
execução de serviço especializado, equipamentos (hardware/firmware), 
software de gerenciamento, controle e monitoramento de pessoas e forne-
cimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de ví-
deo monitoramento, comunicação de dados, bem como licenças, garantia, 
assistência, treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações 
técnicas, quantidades, condições de fornecimento e acordo de níveis de 
serviço.

DATA: Acolhimento /Abertura/Divulgação da Proposta: Limite de até 09 ho-
ras e 30 minutos de 23 de julho de 2014. Início sessão/ Disputa de Lance: 
10 horas de 23 de julho de 2014. LOCAL: PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS 
- RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS – 2° andar – Ala C - CENTRO CÍVI-
CO – CEP.80.530-915 – CURITIBA- PR. O edital está disponível nos sítios 
eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br, www.compraspr.pr.gov.br ou www.
justica.pr.gov.br – Licitações – 2014.

ELEIÇÕES DE 2014

Haroldo Ferreira confirmado como vice na
 chapa de Gleisi Hoffmann ao governo do PR

de recuperação do desen-
volvimento do Paraná. “A 
primeira mensagem é de 
agradecimento aos partidos 
que estão acreditando no 
nosso projeto. Tenho certe-
za que será uma parceria de 
sucesso. Ao longo da cam-
panha, nosso desafio será 
apresentar as propostas mais 
consistentes para melhorar a 

qualidade de vida dos para-
naenses e a infraestrutura do 
estado”, afirma Gleisi.

Na proporcional, para 
disputa das cadeiras na Câ-
mara Federal estão coliga-
dos PT, PDT, PCdoB, PTN 
e PRB. A aliança se repete 
para disputa do Legislativo 
Estadual, com exceção do 
PTN, que terá chapa avulsa.

O vice
Haroldo Ferreira é médi-

co e presidente em exercício 
do PDT do Paraná. Foi se-
cretário municipal de Saúde 
em Araucária e deputado 
estadual de 1987-1990 pela 
região de Francisco Beltrão. 
Também presidiu o Conse-
lho Regional de Secretários 
de Saúde da região metro-
politana de Curitiba e a Fun-
dação Nacional de Saúde 
(Funasa), na década de 90. 
Na década de 80 comandou 
a 8ª Regional de Saúde, com 
sede em Beltrão.

“É uma honra compor a 
chapa encabeçada pela se-
nadora Gleisi Hoffmann. 
Tenho certeza que o PDT 
pode contribuir com este 
projeto que vai recolocar o 
Paraná nos trilhos do cres-
cimento”, comenta Harol-
do.
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Haroldo, vice de 
Gleisi Hoffmann. 

AEN - O governo do Estado tem uma campanha para 
incentivar os empresários paranaenses a adequarem 
ou renovarem seu maquinário industrial, tornando os 
ambientes de trabalho mais seguros. A campanha é 
uma das ações do governo para diminuir o número de 
acidentes com máquinas e equipamentos industriais 
no Paraná. Os setores que apresentam maior risco de 
acidentes são o industrial madeireiro e moveleiro, me-
talmecânico e construção civil. Empresários de micro, 
pequeno e médio porte, da indústria, do comércio ou 
do setor de serviços têm acesso às linhas de crédito 
do programa Banco do Empreendedor, que oferece as 
menores taxas de juros e prazos de carência e de paga-
mento adequados à capacidade de cada empreendedor. 
A lista de agentes de crédito da Fomento Paraná está 
disponível no portal www.fomento.pr.gov.br. 

Programa auxilia empresas a 
renovar máquinas

AE - O líder do PTB na 
Câmara, Jovair Arantes 
(GO), anunciou ontem que 
os integrantes da bancada 
irão apoiar a candidatura 
à reeleição da presidente 
Dilma Rousseff. Segundo o 
líder, dos 24 integrantes da 
bancada da Câmara, ape-
nas o deputado Eros Bion-
dini (MG) se posicionou 
contra apoiar a candidatura 

Bancada da Câmara apoiará reeleição de Dilma
da petista. A decisão foi 
anunciada após encontro 
em Brasília que também 
contou com a participação 
do senador Armando Mon-
teiro (PE), aliado do PT na 
campanha pelo governo de 
Pernambuco.  

Segundo Arantes, an-
tes do encontro, além de 
Monteiro, os senadores 
Fernando Collor (AL), 

Epitácio Cafeteira (MA) 
e João Vicente Claudino 
(PI) também manifestaram 
apoio “total” e “irrestrito” 
à campanha de Dilma. O 
líder da bancada no Sena-
do, Gim Argello (DF), de-
ve apoiar a campanha pre-
sidencial de Aécio Neves 

(PSDB). “Tínhamos um 
comprometimento que é 
anterior. Desde as eleições 
passadas, que estamos 
apoiando a Dilma, antes de 
ela ser eleita. Essa decisão 
é conjunta de deputados e 
senadores”, afirmou Aran-
tes. 


