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A ala de tratamento de 
covid-19 do Hospital 
de Clínicas (HC) de 

Curitiba começou a ser desa-
tivada na última terça-feira. 
Com apenas três pacientes 
internados ontem, todos já na 
fase final de tratamento, o HC 
chegou a ter 273 leitos exclu-
sivos para pacientes com co-
ronavírus: 180 de enfermaria 
e 93 de UTI.

Ao longo da pandemia, a 
ocupação média de pacientes 
covid ficou em 200 do total 
de 440 leitos no HC, o maior 
hospital do estado. A ala Co-
vid-19 chegou a ocupar nove 
andares inteiros do HC (sete 
do prédio central e dois em 
unidades anexas) mais a Ma-
ternidade Victor Ferreira 
do Amaral, que faz parte do 
complexo do hospital da Uni-
versidade Federal do Paraná 
(UFPR). 

“Desde o início da pande-
mia, tivemos uma mudança 
total no HC para atender pa-
cientes com covid-19, com 
andares inteiros destinados a 
esses pacientes e profissionais 
de outras áreas tendo de ser 
remanejados. Portanto, fica-
mos muito felizes em mostrar 
o potencial do SUS dentro de 
um hospital universitário”, 
enfatiza a superintendente do 
Hospital de Clínicas, a médica 
Claudete Reggiani.

Para reservar leitos aos 
pacientes com coronavírus, 
houve suspensão de cirurgias 
e procedimentos eletivos de 
outras doenças – aqueles em 
que o paciente não corre risco 
de morrer se não for atendi-
do, mas cujo quadro clínico 
pode piorar sem a interven-
ção. Muitos pacientes tam-
bém deixaram de buscar tra-
tamento de sua enfermidade 
na pandemia pelo medo de se 
contaminar.

Com isso, cerca de 1,5 mil 
do total de 3 mil profissionais 
do hospital tiveram de ser 
realocados ao longo da pan-
demia para reforçar o atendi-
mento à covid-19. No pico da 
crise sanitária, o Hospital de 
Clínicas chegou a ter ocupa-
ção de mais de 100% de UTI, 
com leitos intensivos tendo 
de ser montados às pressas 
em outras alas.

“Agora estamos no processo 
inverso, de retomar a missão 
do Hospital de Clínicas de uni-
dade terciária do SUS. Ou seja, 

de atendimento assistencial de 
alta complexidade”, aponta a 
superintendente do HC, a mé-
dica Claudete Reggiani. Den-
tro desse atendimento de alta 
complexidade estão, inclusive, 
pacientes com sequelas da co-
vid-19 das mais diversas espe-
cialidades, como cardiologia, 
pneumologia, dermatologia, 
entre outras.

A superintendente desta-
ca que além da força-tarefa 
montada para o atendimento 
emergencial, o HC também 
teve papel de destaque na 

pesquisa da Covid-19.
Em 2020, o hospital da 

UFPR foi uma das unidades 
clínicas a testar a eficácia em 
profissionais de saúde volun-
tários da Coronavac, a primei-
ra vacina aplicada no Brasil.

Além disso, o HC foi a uni-
dade com maior quantidade 
de pacientes voluntários no 
país no teste do remédio Mol-
nupiravir, que teve 50% de 
eficácia comprovada contra o 
coronavírus e já foi aprovado 
para uso em países como o 
Reino Unido.

Demissões
Com o desativamento da ala 

covid-19, o Hospital de Clínicas 
terá que demitir os profissionais 
contratados em regime emer-
gencial. Ao longo da pandemia, 
500 profissionais integraram 
o quadro do HC em regime de 
contratação simplificada.

Restam ainda 320 traba-
lhadores que serão desligados 
nos próximos dias. “Por outro 
lado, vamos contratar novos 
funcionários concursados”, 
aponta a superintendente 
Claudete Reggiani.

Marcos Xavier Vicente 
Gazeta do Povo

A Oi S.A. e Oi Móvel S.A., Em Recuperação Judicial, em cumprimento ao Despacho Decisório 
n.º 363/2017/SEI/CPRP/SCP, proferido pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL nos autos do Processo nº 53508.003778/2016-00, vem a público, substitutivamente 
à Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda., notifi car aos usuários desta que a partir do dia 24/11/2021, 
as chamadas originadas na rede desta e destinadas à rede da Oi S.A. e Oi Móvel S.A. estão 
temporariamente suspensas por motivos de ordem regulatória e serão restabelecidas tão logo sejam 
dirimidos os problemas identifi cados.

Comunicado oi aos clientes

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A VOTORANTIM CIMENTOS S.A. CNPJ 01.637.895/0183-41, TOR-
NA PÚBLICO QUE IRÁ REQUERER DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AMBIENTE DE CURITIBA - SMMA A RENOVAÇÃO DA LI-
CENÇA OPERAÇÃO, VÁLIDA ATÉ 31/12/2021, PARA FABRICAÇÃO 
DE CONCRETO DOSADO EM PLANTA (PREPARAÇÃO DE MASSA 
DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO), SITUADA 
À RUA CONDE DE SÃO JOÃO DAS DUAS BARRAS, N° 237, BAIR-
RO HAUER - CURITIBA/PR.

 EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
COMISSÃO GENERAL PLÍNIO TOURINHOURINHO

Objeto: Construção do Pavilhão 2º Pelotão de Comunicações na 15º 
Cia Com Mec, em Cascavel-PR. Valor Estimado da Contratação: R$ 
2.034.358,49. Entrega dos envelopes: até às 8h15 do dia 01/12/2021. 
Sessão Pública: 01/12/2021, às 9h00, na CRO 5, na rua 31 de março, 
3018, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR. Informações: (41) 3268-0147 R 
209 ou www.comprasgovernamentais.gov.br. Curitiba, 17 de novembro 
de 2021. JOSÉ LUIS OLIVEIRA DE MAGALHÃES JUNIOR – Tenente 
Coronel QEM, Ordenador de Despesas da CRO 5.

AVISO DE LICITAÇÃO - PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2021-CRO 5 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2021
OBJETO: Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços em 
regime de Fábrica de Software (para os serviços de desenvolvimento, melhoria 
e sustentação de software) e de serviços em regime de Fábrica de Métricas 
(para os serviços de mensuração de tamanho funcional de software), conforme 
especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e seus apêndices.
VALOR GLOBAL TOTAL ESTIMADO: ITENS 1 a 03 – R$ 7.871.650,72.
DATA DE ABERTURA: 02 de dezembro de 2021, às 10h00min, no endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
O Edital pode ser obtido no site www.tce.pr.gov.br, menu Transparência – 
Licitações do TCE e no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Outras 
informações pelo e-mail licitacoes@tce.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - COMARCA DE CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ
1° SERVIÇOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS - LUIS FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES - Oficial do 
Registro. Rua Padre Anchieta, 2050 | Conj. 501 | 5° Andar | Curitiba | PR | CEP: 80.730-000 - Contato 
(41) 3022-1117 –  - EDITAL - Luis Flávio Fidelis Gonçalves, Oficial do titular@1ricuritiba.com.br
Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca da Capital Faz saber aos que o presente 
edital virem, que foi apresentado pelo Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, um requerimento 
firmado em São Paulo/SP, datado de 30 de agosto de 2021, solicitando a intimação por Edital de 
CELESTE APARECIDA SILVA (CPF/MF n° 135.779.468-14), para quitar as parcelas em atraso 
referente ao instrumento particular de venda e compra de imóvel e financiamento com garantia de 
alienação fiduciária, registrada na matrícula nº 47.078 do Registro Geral desta Serventia, referente ao 
imóvel situado na Rua Padre Anchieta, n° 1.923, conjunto comercial 1.114, 11° andar, Edifício Anchieta 
Executive Center, em Curitiba/PR. Informo que as obrigações contratuais relativas aos encargos 
vencidos e não pagos, calculados com base na projeção de débitos anexa ao aludido requerimento em 
01/11/2021, corresponde a R$ 9.143,00 (nove mil e cento e quarenta e três reais), sujeito à atualização 
monetária, juros de mora, despesas de cobrança, encargo, além das parcelas que se vencerem, tudo a 
ser calculado até a data do efetivo pagamento. Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de Vossa Senhoria, 
para que compareça, no prazo de 15 dias, contados a partir da data da terceira publicação deste edital, 
ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, situado na Rua Padre Anchieta nº 2050, 5º andar, 
Edifício Helbor Offices Champagnat, Curitiba-PR, de segunda a sexta-feira das 08:30 horas as 17:00 
horas ou diretamente perante a instituição financeira onde deverá efetuar o pagamento do débito acima 
discriminado. Nesta oportunidade, fica Vossa Senhoria ciente de que o não cumprimento da referida 
obrigação no prazo mencionado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em 
favor do credor fiduciário Bradesco Administradora de Consórcios nos termos da Lei 
9.514/1997. Curitiba, 01 de novembro de 2021. 

LUIS FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES - Oficial do Registro. 
Para consultar a autenticidade, informe na ferramenta www.cartoriospr.com.br/validador o CNS: 08.325-3 e o código de 
verificação do documento: HS841A . Consulta disponível por 30 dias
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