
Antônio Dionísio Bosa, 54 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Paroquial de 
Umbará.
Erondir dos Santos, 64 
anos, sepultamento hoje, 
Cemitério Pedro Fuss (São 
José dos Pinhais).
João Maria Barbosa, 97 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Água Verde.
Lourdes Carvalho Vieira, 
93 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal São João 
Batista (São José dos 
Pinhais).
Maria Francisca de 
Almeida, 83 anos, 
sepultamento hoje, 
Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Maria Rosa de Barros, 89 
anos, sepultamento hoje, 
Cemitério Pedro Fuss (São 
José dos Pinhais).
Miralda Oldakoski, 88 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal 
São Francisco de Paula.
Nelson Donadeli, 58 
anos, sepultamento hoje, 
Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Paulo Henrique Primo 
Garcia, 33 anos, 
sepultamento hoje, 
no Cemitério Parque 
Memorial Graciosa 
(Quatro Barras).
Ramoaldo Nunes 
Caldeira, 66 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Jardim da Paz.
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SINAL DE ALERTA
Coronavírus não dá descanso e Curitiba registra mais 914 casos e 11 mortes

Os casos de corona-
vírus continuam a 
subir em Curitiba 

e ontem mais 914 pessoas 
apresentaram diagnóstico 
positivo. Com a atualiza-
ção, a capital paranaense 
soma 7.714 casos ativos de 
covid-19, quando existe a 
chance de transmissão da 
doença.

Na comparação com duas 
semanas atrás, a alta de ca-
sos ativos duplicou. No dia 
4 de novembro, a Secretaria 
Municipal de Saúde havia 
registrado 3.935 casos ati-
vos da doença.

Com os números subin-
do a cada dia, a ocupação 
de leitos exclusivos para co-
ronavírus da rede SUS tam-
bém segue aumentando aos 
poucos na capital. Ontem, 
três dos nove hospitais es-
pecializados no atendimen-
to de pacientes graves de 
covid-19 estavam com ocu-
pação acima de 94%.

Do total de 283 leitos de 

UTI SUS exclusivos para co-
ronavírus, 82% seguem ocu-
pados na capital. Todos os 
pacientes que são interna-
dos com quadro de síndro-
me respiratória aguda grave 
vão para os leitos exclusivos 
e não apenas os casos con-
firmados da doença. Há no 
momento 50 leitos livres 
em Curitiba.

Óbitos
Ontem, 11 óbitos de mo-

radores foram registrados 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Todos eles ocorreram 
nas últimas 48 horas. As no-
vas vítimas eram cinco ho-
mens e seis mulheres, com 
idades entre 44 e 89 anos. 
Todos os pacientes estavam 
internados em hospitais da 
capital e apresentavam al-
gum fator de risco para com-
plicações da covid-19.

Com a atualização, 1.593 
mortes foram provocadas 
pela doença desde o início 
da pandemia em Curitiba.

A Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa) informou on-
tem mais 1.328 casos de in-

fecção pelo novo coronavírus 
e 35 mortes em decorrência 
da doença. Do total de casos 
novos, 914 foram registrados 
apenas em Curitiba. Entre as 
mortes, são 15 mulheres e 
20 homens, com idades que 
variam de 32 e 93 anos. Os 
óbitos ocorreram entre 18 de 
setembro e 18 de novembro.

O boletim traz também a 
inclusão de 1.712 casos re-

troativos – que ocorreram 
entre os dias 23 de maio a 16 
de novembro e que estavam 
com investigação em aberto. 
Agora, com a conclusão da 
investigação, eles foram in-
seridos no sistema.

Os dados acumulados 
mostram que o Paraná soma 
243.654 casos e 5.742 mor-
tos em decorrência da do-
ença. A Sesa informa ainda 

que há 690 pacientes com 
diagnóstico confirmado para 
Covid-19 que estão interna-
dos. São 599 pacientes em 
leitos SUS e 91 em leitos da 
rede particular. Há outros 
1.085 pacientes internados 
que aguardam resultados de 
exames. Eles estão em leitos 
das redes pública e particu-
lar e são considerados casos 
suspeitos.

Números 
em alta em 
todo Estado

NO PARANÁ

1º ESCLARECIMENTO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de Remoção, Depósito e Guarda, Armazenamento e 
Acautelamento de veículos automotores, e a Implantação de Gestão 
Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados dos processos 
decorrentes das apreensões/remoções realizadas no Município de 
Ponta Grossa.
No item 7.1 - pag 39, onde se Lê:    7.1. O pátio deverá possuir espaço 
físico de no mínimo 6.000 m²  (seis mil metros quadrados) considerando a 
área de estacionamento, dos quais, 2.500m² (dois mil e quinhentos metros 
quadrados) deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos 
sinistrados, por determinação do contratante, devendo ainda ter espaço 
de circulação entre os veículos e estrutura das instalações de atendimento 
ao usuário, permitindo o acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade 
exclusiva da contratada a guarda dos veículos até sua destinação final.                       
LEIA-SE:    7.1.  O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 
m²  (seis mil metros quadrados) considerando a área de estacionamento, 
dos quais, 1.200m² (um mil e duzentos metros quadrados) deverão 
ser cobertos para veículos removidos/apreendidos sinistrados, por 
determinação do contratante, devendo ainda ter espaço de circulação 
entre os veículos e estrutura das instalações de atendimento ao usuário, 
permitindo o acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade exclusiva 
da contratada a guarda dos veículos até sua destinação final. 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de 

Ponta Grossa

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS EM 
FUNDAÇÕES ESTATAIS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO
A comissão pró-fundação do Sindicato dos Empregados Públicos em Fundações Estatais de 
Atenção à Saúde de Curitiba e Região – SINEFEASC, convoca todos os empregados públicos 
celetistas em Fundações Estatais Públicas de Direito Privado de Atenção à Saúde, dos Municípios 
de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do 
Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, 
Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, 
Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José 
dos Pinhais, Tijucas do Sul, e Tunas do Paraná, todos do Estado do Paraná, a participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária de Fundação do Sindicato dos Empregados Públicos em 
Fundações Estatais de Atenção à Saúde de Curitiba e Região – SINEFEASC, que realizar-se-á 
no dia 16 de dezembro de 2020, às 14 horas no Salão do Caravelle Palace Hotel, sito a Rua Cruz 
Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR, 80410-170, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) 
Criação e fundação do Sindicato dos Empregados Públicos em Fundações Estatais de Atenção à 
Saúde de Curitiba e Região – SINEFEASC; 2) Leitura, Discussão e aprovação do estatuto social 
do sindicato; 3) Eleição e posse da primeira diretoria; 4) Filiação a Central Sindical; 5) Filiação a 
entidade sindical de grau superior; 6) Autorização da diretoria a requerer registro sindical. Curitiba, 
Paraná, 12 de outubro de 2020. 
Antonio Marcos Duma Adriano
CPF nº 642.306.279-04
Presidente da Comissão pró-fundação

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ
SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 056/20

Objeto: Registro de Preços para o processamento técnico e o processamento físico do 

Abertura: P.A.:

Marilei Berbert Padilha

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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