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SÓ NOTÍCIA BOA!
Curitiba não registra mortes pela covid-19 há três dias

Pelo segundo dia conse-
cutivo, ontem, Curitiba 
não registrou óbitos pela 

covid-19 nas últimas 48 ho-
ras. O último registro foi na 
segunda-feira, referente a um 
caso de morte ocorrida no dia 
anterior, domingo.

Desde o início deste mês, 
esta é a quarta vez que a ci-
dade tem dois dias sem con-
tabilizar vidas perdidas para 
o novo coronavírus, com o 
avanço da vacinação na cida-
de. Curitiba chegou, na últi-
ma terça, a 75% da população 
totalmente imunizada (tendo 
recebido duas doses ou a dose 
única da vacina anticovid).

Novos casos 
Também ontem, a SMS 

contabilizou 37 novos casos 
de covid-19 e foram registra-
das 7.813 mortes na cidade 
provocadas pela doença neste 
período de pandemia.

Com os novos casos con-
firmados, 299.317moradores 
de Curitiba testaram positivo 
para a covid-19 desde o iní-

cio da pandemia, dos quais 
290.777 estão liberados do 
isolamento e sem sintomas da 
doença.

São 727 casos ativos na ci-
dade, correspondentes ao nú-
mero de pessoas com poten-
cial de transmissão do vírus.

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) de Curitiba lem-
bra que as informações são 
dinâmicas e todos os óbitos 

por covid passam por intensa 
investigação. Assim é possí-
vel que o número de mortes 
notificadas em um dia possa 
sofrer alteração. 

Leitos do SUS
Ontem, a taxa de ocupação 

dos 100 leitos de UTI SUS ex-
clusivos para covid-19 esta-
va em 26%. Restam 74 leitos  
 livres.

A taxa de ocupação dos 94 
leitos de enfermarias SUS co-
vid-19 estava em 23%. Há 72 
leitos vagos.

A SMS esclarece que os da-
dos da ocupação de leitos em 
Curitiba são dinâmicos, com 
alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 ontem
37 novos casos confirmados
Nenhum novo óbito nas úl-

timas 48h

Números totais
Confirmados – 299.317
Casos ativos – 727
Recuperados – 290.777
Óbitos – 7.813

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) de Curitiba está 
convocando um novo grupo 
para receber a dose de refor-
ço anticovid antecipada entre 
os dias 3 e 5 de janeiro (cro-
nograma abaixo). A antecipa-
ção segue recomendação do 
Ministério da Saúde para re-
duzir o intervalo de aplicação 
da dose complementar.

Na primeira semana de ja-
neiro estão sendo convocadas 
para receber a dose de refor-
ço cerca de 73,9 mil pessoas 
vacinadas com a segunda 
dose até 26 de agosto.

A convocação desse pú-
blico é possível com o rece-
bimento de um novo lote de 
imunizantes. Novas antecipa-
ções dependem de avaliação 
de estoque e chegada de mais 
imunizantes. 

Os convocados para a ante-
cipação receberão uma men-
sagem pelo aplicativo Saúde 
Já informando a nova data. 
Saiba como consultar aqui.

Repescagem
Quem não puder compa-

recer na data da convocação 
poderá buscar os pontos de 
vacinação para receber a va-
cina na repescagem contínua.

Estratégia adotada pelo 
município para garantir que 
nenhum morador da cidade 
fique sem a vacina, podem 
buscar a aplicação todos que 
não puderam comparecer na 
data, tanto para a aplicação 
da primeira e segunda doses 
como para a dose de reforço. 

Onde tem vacina
Os locais de vacinação 

podem sofrer alterações de 
acordo com o público estima-
do para receber vacina a cada 
dia. Antes de procurar uma 
unidade, confira as que farão 
a aplicação no site Imuniza Já.

Orientação para receber 
dose e o reforço

Para receber a dose de re-

forço, basta procurar um dos 
pontos de vacinação da cida-
de, das 8h às 17h, e levar um 
documento de identificação 
com foto e CPF.

Cronograma de  
antecipação da dose de  
reforço entre 3 e 5 de janeiro

• Segunda-feira, 3 de ja-
neiro: todos com 18 anos 
ou mais vacinados com a se-
gunda dose até 20 de agosto;

• Terça-feira, 4 de janei-
ro: todos com 18 anos ou 
mais vacinados com a se-
gunda dose até 24 de agosto;

• Quarta-feira, 5 de ja-
neiro: todos com 18 anos 
ou mais vacinados com 
a segunda dose até 26 de 
agosto.

Curitiba divulga calendário 
da dose de reforço
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EDITAL 
Mariana Carvalho Pozenato Martins, Oficial do 2° Serviço de  Registro de Imóveis da Comarca de 
Curitiba, Estado do Paraná. 
NOTIFICA Otto José Steinemann, com endereço na rua ltupava, 362, Alto da Quinze; José Atilio 
Fistarol Aráujo e Mareia Maria Franco Bresolin Araújo, com endereço na rua ltupava, 330, ap. 02, 
Alto da Glória, nesta cidade, para querendo se manifestem, sobre a retificação da descrição do 
imóvel da transcrição 17 .538, deste ofício, que tem por objeto o imóvel localizado na rua ltupava, 
350, nesta cidade, de propriedade de André Paulo Chandelier Filho, que confronta na linha lateral 
esquerda com imóvel de Otto José Steinemann, e na linha lateral esquerda com Edifício Arizona, 
situado na rua ltupava, 330, o qual tem como condôminos os demais notificados acima nomi-
nados. As confrontações são para quem da rua ltupava, 350, olha para o imóvel retificando. Os 
documentos apresentados ficam franqueados para exame e extração de cópias pelos notificados. 
Os notificados têm o prazo de (15) dias após a segunda publicação deste edital, para, querendo, 
apresentar impugnação. 
O presente edital é publicado duas vezes (dias sequenciais), e transcorrido o prazo legal de quinze 
(15) dias da segunda publicação, e não havendo impugnação será lançada a averbação retifi-
catória na transcrição 17.538, deste serviço (Protocolo do requerimento de retificação 358.863). 

Curitiba, 17 de dezembro de 2021.

MARIANA CARVALHO POZENATO MARTINS
Oficial Registro

José Marcos de Castro
Escrevente Substituto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Comarca de Curitiba - Estado do Paraná

5º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Rua Nunes Machado, 695 – 4º andar - CEP 80220-070 - 

Fone: 3224-3555 - E-mail: 5regimov@terra.com.br
Luiz Boscardin

REGISTRADOR 
CPF 110 793 209-20

EDITAL
Hideraldo Boscardin, Oficial Registrador Substituto do 5° Registro de Imóveis da Comarca de 
Curitiba, Estado do Paraná. 
Faz saber a LECY AYRES BITTENCOURT, residente e domiciliado na Rua Pedro Gusso, nº 
1.082, Curitiba - Paraná, que por este Cartório está se processando a retificação extrajudicial 
do Lote de terreno nº 05, quadra 01, Planta Vila Pontoni, situado a Rua Pedro Gusso, nº 1.072, 
de propriedade de Ernesto Pontoni Filho, protocolado sob nº 444.896, vem NOTIFICAR o(s) 
confrontante(s) acima citado(s), para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados da última 
publicação, compareça nesse Cartório, situado a Rua Nunes Machado nº ·695, 4° andar, bairro 
Rebouças, nesta Cidade, no horário das 08:30h as 17:00h, para que se manifeste a respeito da 
retificação requerida, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal ( 
15 dias da 2ª e última publicação), nos termos do artigo 213, Inciso II, parágrafos 2º, 3° e 4 °, da 
Lei nº 6.015, de 31/12/13.

Curitiba, 16 de dezembro de 2021

Hideraldo Boscardin
Oficial Registrador Substituto

Gizele Suzana Bozza
Escrevente – Portaria 64/96
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