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O Paraná está preparado 
para iniciar a imunização 
contra a covid-19 assim que 
a vacina estiver disponível. 
É o que garantiu o secre-
tário de Estado da Saúde, 
Beto Preto.  “Estamos com 
toda a logística preparada 
para, assim que a vacina 
chegar, podermos iniciar a 
vacinação”, afirmou.

A Secretaria de Estado 
da Saúde vai seguir as di-
retrizes do Plano Nacional 
de Imunização (PNI), que 
coordena campanhas de 
vacinação de todas as do-
enças no Brasil. Com isso, 
irá vacinar primeiro gru-
pos prioritários, entre eles 
os profissionais de saúde 
e idosos. “Existe a possibi-
lidade de que a vacinação 
seja iniciada em janeiro, 
quando se espera que che-
guem as primeiras doses”, 
destacou.

O governo do Paraná 
incluiu no orçamento de 
2021 um montante de R$ 
200 milhões, destinado à 
aquisição de vacinas, equi-
pamentos e estrutura logís-
tica para imunização con-
tra o coronavírus. As doses 
serão aplicadas em 1.850 
salas de vacinação espalha-
das por todo o estado.

Também já foram ad-
quiridas 21 câmaras frias 
para armazenamento da 
vacinas e serão compra-
das pelo menos mais 221. 
Serão adquiridos ainda 
freezers para produção de 
gelo e equipamentos de ar-
-condicionado.

Curitiba registrou, nes-
ta quarta-feira (23), 749 
novos casos de covid-19 
e 17 óbitos de moradores 
da cidade infectados pelo 
novo coronavírus, confor-
me boletim da Secretaria 
Municipal da Saúde. Qua-
torze desses óbitos ocor-
reram nas últimas 48 ho-
ras. A boa notícia é que a 
taxa de ocupação dos 374 
leitos de UTI SUS exclusi-
vos para covid-19 está em 
84%. No momento restam 
61 leitos livres.

Até agora são 2.129 
mortes na cidade provoca-
das pela doença neste perí-
odo de pandemia. Com os 
novos casos confirmados, 
105.495 moradores de 
Curitiba testaram positivo 
para a covid-19. São 10.209 
casos ativos na cidade.

“Estamos 
com toda a 
logística  
preparada”

Ocupação nas 
UTIs cai em 
Curitiba

NOTAS

Prefeitura pede isolamento de sete dias após retorno das viagens de fim de ano

A prefeitura de Curitiba 
recomenda que aque-
les que forem viajar 

neste recesso de final de ano, 
que tomem os cuidados com 
a transmissão do coronavírus 
e que realizem um isolamento 
de pelo menos sete dias após 
retornar de seus destinos. 
Esse isolamento ajuda a redu-
zir os riscos de transmitir o 
novo coronavírus aos paren-
tes próximos.

“Além do uso de máscara e 
higiene frequente das mãos, 
quem for circular nesse fim 
de ano não precisa voltar e 
ir correndo abraçar avós, pai 

e mãe, amigos. Espere um 
pouco e fique atento aos sin-
tomas”, fala Márcia Huçulak, 
secretária municipal da Saúde 
de Curitiba.

A orientação é para que as 
pessoas fiquem atentas aos 
sintomas respiratórios como 
tosse, sinusite, dor de gargan-
ta, febre. Caso nesse período 
tenha qualquer um desses 
sinais, ligue para a Central 
de Teleatendimento (3350-
9000) que a equipe da Secre-
taria Municipal da Saúde pas-
sará todas as recomendações.

A Central de Teleatendi-
mento da Prefeitura de Curitiba 

funcionará normalmente, se se-
gunda a segunda, das 8h às 20h.

PM faz barreiras
O Batalhão de Polícia Ro-

doviária do Paraná realiza, em 
seus Postos Rodoviários do 
litoral: Coroados, Alexandra 
e Pontal do Paraná, barreiras 
sanitárias contra a dissemi-
nação do coronavírus. Nesta 
terça-feira, o secretário de 
segurança pública do Paraná 
adiantou quais locais pode-
riam receber a medida.

Segundo a Polícia Militar, 
estas barreiras têm por ob-
jetivo orientar o visitante do 

litoral paranaense em relação 
aos cuidados a serem toma-
dos nesse período pandêmi-
co, principalmente com as 
orientações e determinações 
emanadas pelas autoridades 
de saúde do Estado.

As barreiras serão realizadas 
com o apoio de policiais e bom-
beiros militares pertencentes 
à Academia Policial Militar do 
Guatupê, com supervisão de 
policiais militares rodoviários.

A atividade estará sendo 
realizada entre os dias 22 e 31 
de dezembro de 2020, em ho-
rários predefinidos pelo setor 
de planejamento da PMPR.

COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade 
Local, que falhas em equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários 
das localidades de Foz do Iguaçu e Toledo - PR  no dia 22/12/2020, a partir das 09h51 (horário de Brasília).  
A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a regularização do serviço, 
normalizando-o integralmente às 12h00 (horário de Brasília).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

Convidamos os sócios da ROLTH DO BRASIL IND E COM 
E SERVIÇOS LTDA. (“Sociedade”) para a reunião geral 
extraordinária de sócios que se realizará, em primeira convocação, 
na Rua Marechal Hermes, nº 278, Cj 22, Centro Cívico, Município 
de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.530-230, no dia 14 de 
janeiro de 2021 às 10h00min, para deliberação do seguinte: a) 
Alteração do endereço da sede da Sociedade. b) Alteração do 
endereço da filial. c) Retirada de sócios. d) Ingresso de novos 
sócios. 
Se não houver a presença dos sócios que representem 50% do 
Capital Social da empresa, em primeira convocação, instalar-se-á 
em segunda convocação, com qualquer número de sócios, 05 
(cinco) dias após a data da primeira convocação.

Curitiba, 23 de dezembro de 2020.
SIDNEI LUIZ BAUMGARTENN

ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo Banco Bradesco 
S/A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de  21/01/2021 (1º leilão) e 27/01/2021
(2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do(s) seguinte(s) lote(s): Lote 2 - Curitiba/PR. Distrito de Tatuquara. Rodovia BR-116, 25.075. Galpão/Casa. Áreas 
totais: constr. 469,84m² (estimada no local 1.500,00m²) e terr. 54.450,00m². Matr. 113.162 do 8º RI local. Obs.: Numeração predial pendente de 
averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes da eventual divergência de área construída que vier a ser apurada no local 
com a lançada no IPTU e averbada no RI, bem como necessidade de ampliação/demolição correrão por conta do comprador. Imóvel fronteiriço a um 
córrego. No local foi apurado a existência de um de uma área não edificável de aprox. 10m, bem como a previsão da passagem de uma rua nos fundos 
que acarretaria a eventual desapropriação de aprox. 3.500,00m². Regularização e encargos por conta do comprador. Caberá ao comprador, verificar 
junto ao órgão competente a totalidade da área destinada a preservação ambiental permanente. Caberá, ainda, ao comprador a apuração da real 
destinação do imóvel, se residencial ou comercial. O Vendedor não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou passivos de caráter 
ambiental. Ocupado. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 12.416.134,99. 2º Leilão R$ 5.815.800,00. Lote 7 - Curitiba/PR. Bairro Barreirinha Rua 
Frederico Stella, 152. Cond. Garibaldi das Primaveras. Casa 92. Áreas totais: constr. 153,36m² e fração ideal de solo e partes comuns de 0,0074058. 
Matr. 80.141 do 9º RI local. Obs.: Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 762.015,82. 2º Leilão R$ 262.200,00. COND. DE PGTO.: à vista, mais 
comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de 
preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEIS EM CURITIBA/PR
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!
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A Biocarb Indústria Química Eireli – EPP 
CNPJ 00242646/0001-85 torna público 
que irá requerer ao IAP, a Renovação da 
Licença de Operação para fabricação de 
desinfestantes  domissanitários instalada na 
Rua Luiz Valenza, 100 CIC, na cidade de 
Curitiba-PR.
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