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Divulgação
A Secretaria Municipal da

Saúde de Curitiba informou
dados do boletim epidemio-
lógico do coronavírus na
tarde de ontem. Os números
revelam que mais 527 novos
casos e 24 óbitos de mo-
radores de Curitiba foram
confirmados.

Ao todo, Curitiba tem
6.108 casos ativos na cidade,
correspondentes ao número
de pessoas com potencial de
transmissão do vírus. A capi-
tal paranaense segue nesse
patamar de casos ativos há
quase duas semanas. A lo-
tação de leitos de UTI segue
em estabilidade há 15 dias. 

Nesta quinta-feira (29),
a taxa de ocupação dos 525
leitos de UTI SUS exclusi-
vos para covid-19 está em
93%. Restam 35 leitos li-
vres. Já a taxa de ocupação
dos 726 leitos de enferma-
rias SUS covid-19 vem di-
minuindo gradualmente.
Nesta quinta está em 81%.
Há 137 leitos vagos.

O fechamento das escolas
e as dificuldades de acesso
ao ensino remoto tiraram
da escola 5,1 milhões de
crianças e adolescentes bra-
sileiros. Os resultados são
de uma pesquisa divulga-
da pelo Unicef em parceria
com o Centro de Estudos
e Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação Comunitária
(Cenpec). As informações
são do jornal O Estado de
São Paulo.

A maior parte dos estu-
dantes não matriculados ou
sem acesso ao ensino à dis-
tância tinha idade entre 6 a
10 anos de idade. Entre ado-
lescentes de 15 a 17 anos, a
falta de acesso à escola foi de
17%. O estudo destaca que,
com a permanência do Bra-
sil na pandemia, é necessá-
rio investir imediatamente
em políticas de conectivida-
de para as escolas e acesso
à internet para estudantes e
professores.

Outro ponto defendido
pela Unicef no estudo, é que
as escolas sejam reabertas
com urgência, desde que
cumpridas as medidas de
segurança. “O Brasil vinha
avançando, aumentando o
acesso à educação. Com a
pandemia, de repente vemos
uma volta para trás”, disse a
representante da Unicef no
Brasil, Florence Bauer.

Estabilidade 
preocupante 
em Curitiba

Golpe na 
educação 
brasileira

NOTASESPERANÇA RENOVADA
Curitiba deve receber 32,7 mil doses da vacina contra covid-19 da Pfizer

Curitiba deverá receber na 
próxima semana 32.760 
doses da vacina contra a 

covid-19 produzidas pelo labo-
ratório Pfizer. Os imunizantes 
serão repassados pelo Ministé-
rio da Saúde para o Centro de 
Medicamentos do Paraná (Ce-
mepar), que repassará para a 
capital. As vacinas chegaram ao 
Brasil na noite de ontem.

Os imunizantes produzidos 
pela Pfizer adquiridos pelo 
Brasil serão prioritariamente 
usados pelas capitais, devido à 
estrutura de maior complexi-
dade exigida para acondicio-
namento e manuseio. Com as 
novas doses Curitiba vai dar 
continuidade ao Plano Muni-
cipal de Imunização, vacinan-
do idosos e profissionais de 
saúde que ainda não tenham 
sido atendidos.

Onde vão ficar as doses?
A vacinação com o imuni-

zante da Pfizer ficará concen-

trada no Pavilhão do Parque 
Barigui, onde será preparada 
estrutura para o armazena-
mento das doses. O local tem 
uma sala de vacinas climati-
zada que possibilita a prepa-

ração do imunizante para uso.
“Sabemos que é uma vaci-

na mais complexa, mas temos 
que fazer uso de todos os imu-
nizantes disponíveis para ace-
lerar a proteção da população. 

Curitiba está preparada para 
receber e aplicar, seja qual 
for a vacina que o Ministério 
disponibilize”, explicou a se-
cretária municipal da Saúde, 
Márcia Huçulak

Preparação
Na tarde de ontem, técni-

cos da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) passaram 
por uma capacitação on-line 
organizada pelo Programa 
Nacional de Imunização, para 
orientações de preparação e 
aplicação da nova vacina.

O imunizante exige arma-
zenamento inicial de -70ºC e 
deve passar por um delicado 
processo de descongelamento 
para o uso final. Outra dife-
rença desse imunizante é que 
após descongelado ele preci-
sada ser diluído em solução 
injetável de cloreto de sódio 
9 mg/ml (0,9%). Após a dilui-
ção a vacina deve ser utilizada 
em no máximo seis horas.
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EDITAL DE INTERDIÇÃO DE ARIANE PEREIRA

A Dra. RENATA ESTORlLHO BAGANHA MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da 
Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, a forma da lei, FAZ SABER a todos quantos 
o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que por sentença deste Juízo 
proferida nos termos do artigo 1.183, § único do Código de Processo Civil e 1.782 do 
Código Civil datada de 06/08/2015 transitada em julgado foi declarado INTERDITA 
a pessoa de Ariane Pereira, brasileira, maior, absolutamente incapaz, nascida em 
23/04/1989, portadora da cédula de identidade nº 10.327.170-3 SSP/PR, Residente 

-CID F72-l. A interditanda foi avaliada por equipe técnica bem como na pessoa da 
médica Dr. Edson Rogério Piana, Neurologista -CRM-PR 13051, o qual concluiu que 
a requerida é incapaz de entender os atos da vida civil, nomeou-se como Curadora, a 
Sra. Solange Lindarnir Stachinski Sens, brasileira, viúva, do lar, portadora de Cédula 
de Identidade nº 6.831.763-0/Pr, inscrita no CNPF/MF nº 713.872.269-91 residente e 
domiciliada na rua Sebastião Lima, nº 226, bairro Alto Boqueirão, Curitiba-PR, para 
que seja representada nos atos da vida civil, e para que chegue ao conhecimento 

publicado na forma da lei. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Curitiba, 

Dois Mil e Vinte (2020). Eu ______ (Jucelio Veloso) Escrevente Juramentado que o 
digitei e subscrevi.

RE ATA ESTORILHO BAGANHA  
Juíza de Direito

República Federativa do Brasil 
REGISTRO DE IMÓVEIS da 9º CIRCUNSCRIÇÃO 
ESTADO DO PARANÁ- COMARCA DE CURITIBA 
Rua Voluntários da Pátria, 475 -Fone: 3233-6168 

Ed ASA 5º Andar - Sala 505-A 
OFICIAL TITULAR 
Astrogildo Gobbo 

CPF 002307909-68 
SUBSTITUTAS 

Vera Maria da C. Gobbo 
Giorgia Ferreira da C. Gobbo de Oliveira 

EDITAL 
(Art. 213 da Lei dos Registros Públicos - 6.015/73) 

Dr. Astrogildo Gobbo, Titular do Nono Serviço de Registro Imobiliário da Comarca de 
Curitiba, Estado do Paraná, “INTIMA’’, NATIMI KURADOMI, com endereço incerto 
e não sabido, ou seus sucessores, por ser Vossa Senhoria proprietária do imóvel 
confrontante (Lote de terreno nº 14 da Quadra B, da Planta Vila Sprada, desta cidade, 
cadastrado na Prefeitura Municipal desta cidade sob a Indicação Fiscal nº 96-179-
014.000-7, conforme Matrícula nº 36.296, deste 9° Serviço de Registro Imobiliário), 
de que VIVIANE RIEDI, proprietária do Lote de terreno 3-2- A(remanescente), 
oriundo da subdivisão do lote de terreno nº 3-2, situado no Bacacheri, nesta 
Capital, cadastrado na Prefeitura Municipal desta cidade, sob a Indicação 
Fiscal nº 96-097-043.000, objeto da matricula nº 88.104, deste 9º Serviço de 
Registro Imobiliário, apresentou neste 9° Serviço de Registro de Imóveis de 
Curitiba, documentos exigidos pelo Art. 213 da Lei dos Registros Públicos, para 

º 88.104, desta forma, 

INTIMAÇÃO, com amparo no Art. 213, § 3° da Lei dos Registros Públicos, para 
que, no prazo de quinze (15) dias, contados à partir da segunda publicação deste 

administrativa. 

legal de 15 (quinze) dias da segunda publicação, e não havendo impugnação será 

Registro de Imóveis. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DE FUNDO

DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

 A Empresa Hoteleira Mabu Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 75.047.498/0001-47, 75.047.498/0002-28 e 75.047.498/0004-
90 com sede na Rua XV de novembro, 830 – Centro, Curitiba/PR, torna público 
que está procedendo à individualização dos recolhimentos de Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS efetuados em benefício dos empregados que 
prestaram serviço à empresa no período de 08/1997 a 10/1997. Assim, convoca-
se todas as pessoas que prestaram serviços no referido período, munidos de 
documentos comprobatórios do vínculo (CTPS, PIS/PASEP), a procurarem o 
Departamento de DHO, entre os dias 10 e 20 de maio do ano corrente, das 

possibilidade de individualização dos valores recolhidos ao FGTS junto à Caixa 
Econômica Federal.

Mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone 41-32196011.

Curitiba 29 de abril de 2021.

Empresa Hoteleira Mabu Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – SMS

OBJETO: Seleção de propostas para fornecimento de lixeiras, copos 
descartáveis e materiais diversos de higiene e limpeza, através do 
sistema de registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses – com 
itens exclusivos e cota reservada para Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais – ME/EPP/MEI.
DATA/HORÁRIO ENVIO DE PROPOSTA: 13/05/2021 – 08h30 às 
09h40.
DATA/HORÁRIO ENVIO DE LANCES: 13/05/2021 – 09h45 às 
10h20.
AS PROPOSTAS deverão ser encaminhadas via internet na data e 
horários determinados acima.
O EDITAL está à disposição dos interessados no portal de compras 
da Prefeitura Municipal de Curitiba: www.e-compras.curitiba.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES contactar pelos fones: (41) 3350-9414, 3350-9147, 
3350-9062, 3350-9406, 3350-9951 e 3350-9100.
Curitiba, 30 de abril de 2021.

Sonia Maria Godoi
Pregoeira
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