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A programação do Natal 
de Curitiba – Luz dos 
Pinhais 2021 começa 

no dia 18 de novembro com a 
estreia da decoração do Largo 
da Ordem (Centro Histórico). 
Serão 53 dias de eventos para 
toda a família. Seis atrações 
são inéditas na temporada 
deste ano.

As seis atrações inéditas 
do Natal de Curitiba já con-
firmadas:

Natal Ebanx na Praça  
Santos Andrade

Além da feira especial de 
Natal, a Praça Santos Andrade, 
no Centro, ganhará a partir de 
24 de novembro uma decora-
ção natalina inteligente, inte-
rativa e sustentável com pa-
trocínio da fintech Ebanx. Os 
destaques são as luzes de LED 
das árvores de Natal e as pro-
jeções cenográficas do prédio 
histórico da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR) que 
serão acesas com a energia 
gerada pelas pedaladas de bi-
cicletas. Tudo gratuito.

Datas: de 24/11 a 23/12

Ópera da Cura no Memorial 
Paranista por Festval

Com apresentações ao ar 
livre, o Memorial Paranista 
receberá a Ópera da Cura, ins-
pirada na obra Amahl e os Vi-
sitantes da Noite (O Primeiro 
Milagre do Menino Jesus), de 
Gian Carlo Menotti. O espetá-
culo, com patrocínio da rede 
de supermercados Festval, irá 
ocorrer em meio a um cená-
rio valorizado por contornos 
de luz. A iluminação vai se 
espalhar pela arquitetura do 
complexo cultural, a mais 
nova atração turística de Curi-
tiba, formado por uma grande 
galeria, um portal e esculturas 
em proporções heroicas de 
João Turin. Para assistir aos 
concertos, haverá agenda-
mento on-line e número limi-
tado de vagas. Tudo gratuito.

Datas: de 13/12 a 19/12. 
Decoração até 9/1

A Caravana – O Desfile Má-
gico do Natal 2021

Com saída do shopping Pá-
tio Batel, A Caravana – O Des-
file Mágico do Natal 2021 terá 
veículos decorados e artistas 
com alegorias que percorre-
rão mais de 140 km por Curi-
tiba, com paradas em cerca de 
30 instituições como hospi-
tais, orfanatos e asilos. Serão 
sete dias de encantamento e 
muita alegria natalina por sete 
rotas diferentes pela cidade. 
Grátis.

Datas: de 6/12 a 12/12

Natal O Boticário na Rua XV 
de Novembro

Primeiro calçadão de pe-

destres do Brasil, a Rua XV 
de Novembro irá ganhar de-
coração e atrações inéditas 
com patrocínio de O Boticá-
rio. Mantos de luz irão cobrir 
de ponta a ponta o calçadão, 
que ainda ganhará mensagens 
de luz e caixas de presente 
gigantes decoradas e que irão 
proporcionar experiências 
olfativas. Sobre o chafariz, 
entre a Alameda Dr. Muricy 
e a Av. Marechal Floriano Pei-
xoto, estará a Árvore da Vida 
de 11 metros e 5 mil vasinhos 
de sálvias, ladeada pelos pos-
tes republicanos transforma-

dos em “candelabros” graças 
a centenas de pontos de luz, 
além de laços. Tudo gratuito.

Datas: de 22/11 a 9/1

Voo de Balão da Ademicon 
no Jardim Botânico

Com patrocínio da ad-
ministradora de consórcios 
Ademicon, o Jardim Botâni-
co terá várias atrações este 
ano. Além da estufa com 
contornos luminosos, trilhas 
sonoras de Natal pelo Jardim 
Francês e árvore de Natal 
“viva” de 11 metros de altu-
ra, o espaço irá receber um 

inédito balão que fará voos 
cativos (preso ao solo) de 40 
metros, equivalente a altura 
de um prédio de 12 andares. 
Haverá sistema de agenda-
mento on-line do passeio e 
número de vagas limitado 
por dia. Tudo gratuito.

Datas: de 21/11 a 9/1

Vila de Natal Electrolux no 
Mercado Municipal

Neste ano, a Vila de Natal 
Electrolux chega ao Mercado 
Municipal, no Centro. Além 
da decoração natalina com 
uma árvore com mensagens 

festivas, o mercado irá rece-
ber a Casa do Papai Noel com 
realidade aumentada, maque-
te de pão de mel com projeção 
de luz, contações de história e 
aulas-show com chefs reno-
mados transmitidas ao vivo 
nas redes sociais. Tudo gratui-
to. A Vila ainda contará com 
ações de responsabilidade so-
cial: de uma urna em forma de 
presente, os visitantes pode-
rão retirar cartas de crianças 
em situação de vulnerabilida-
de com pedidos para o Natal.

Datas: de 21/11 a 24/12. 
Decoração até 9/1

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Jorge Luis Moran, responsável pelo 6ºServiço 
de Registro de Imóveis deCuritiba, na forma do 
contidona Lei Federal n. 6.015/1973 e noProvimento 
n. 65/2017, doConselho Nacional de Justiça.

Faz saber a tantos quantos deste edital tiverem conhecimento, a queminteressar, e terceiros 
eventualmente interessados, em especial o credor do compromisso decompra e venda e os 
confrontantes, quais sejam: ANTONIO RIBEIRO CAMARGO, brasileiro,casado; EUGENIA 
GONÇALVES, brasileira, viúva, CPF xxx.795.xxx.49, DIDI GONÇALVES DOS SANTOS, brasileira, 
divorciada, CPF xxx.556.xxx.91, CICERA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE, brasileira, solteira, 
do imóvel objeto da usucapião, transcrito sob n° 55.045 livro 3-BD desta Serventia Registral; que 
tramita neste Serviço de Registro de Imóveis pedido dereconhecimento do direito de propriedade 
por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, sob amodalidade extraordinária, com tempo de 
posse indicado de mais de 40 (quarenta) anos,requerido por MANOEL MANDU LOPES, brasileiro, 
aposentado, portador do RG nº1.XX.XXX/SESP/PR, inscrito no CPF nº 150.XXX.XXX-34, e sua 
esposa MARIA MERENTINA MANDU, brasileira, aposentada, portadora do RG nº 2.XXX.XXX/
SSP/PR, inscrita no CPF nº939.XXX.XXX-04, casados pelo regime da comunhão de bens em 
04/07/1950, residentes à RuaAlfredo José Pinto nº 1.211, Fazendinha, Curitiba-PR, protocolado 
sob n° 549.112, na data de10/07/2020, relativo ao imóvel designado como Lote 1-A da quadra 17, 
oriundo do lote 01 daquadra 17, Planta Vila Rigoni, localizado na rua Alfredo José Pinto, nº 1211, 
com área de152,00², com indicação fiscal n° 67.041.001.000. O requerimento e a documentação 
que acompanha o pedido apresentadopermanecerão à disposição dos notificados acima, durante 
o prazo de 15 (quinze) dias, paraexame e eventual manifestação, considerando-se a ausência de 
impugnação como anuência aopedido. Este edital será publicado em jornal de grande circulação 
por duas vezes, conforme artigo11 do Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça.

Curitiba, 29 de setembro de 2021.
JORGE LUIS MORAN

Agente Delegado
6° Serviço de Registro de Imóveis

6º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEISCURITIBA-PR
Rua Nunes Machado, 68, 4° andar Centro - Curitiba-PR - CEP 80250-000.
Telefones: (41) 3434-2383 e 3408-8595 - e-mail: titular@6ricuritiba.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Clube Curitibano, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelos artigos 57, inciso II, e 58, §3º, inciso I, do Estatuto Social

C O N V O C A
os Senhores Associados do Clube Curitibano

para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11 de 
novembro de 2021, às 18h30, em primeira convocação, com o mínimo 
de 10% (dez por cento) dos associados proprietários e associados Barão, 
proprietários ou não, e em segunda convocação, às 19h30, com qualquer 
número de presentes, conforme dispõe o artigo 59, do Estatuto Social. 
Local: Salão Rubens Arles Bettega do Clube Curitibano, à Av. Presidente 
Getúlio Vargas, n.º 2857 – Água Verde – Curitiba/PR.

O R D E M   D O   D I A

I- Deliberação acerca do relatório das atividades da Diretoria referente ao ano 
de 2021.
II-Deliberação acerca do Balanço Patrimonial Social referente ao período de 
01.11.2020 a 31.10.2021 

Não pode ser objeto de discussão e deliberação matéria que não tenha 
sido prevista no edital, de conformidade com o artigo 58, § 2º, do Estatuto 
Social. 

Curitiba (PR), 01 de Novembro de 2021.

Joaquim Miró
Presidente

A Oi Móvel S.A., em Recuperação Judicial, comunica ao público em geral, o lançamento comercial dos Planos 
Alternativos “Oi TV Start HD - Pacote 203”, “Oi TV Mix HD - Pacote 204” e “Oi TV Total HD - Pacote 205” dia 04 
de novembro de 2021, no município de Jandaia do Sul (PR).

Valores Máximos/Praticados em Reais - incluindo impostos e contribuições sociais.

ITEM Pacote 203 
"Plano Oi TV Start HD"

Pacote 204 
"Plano Oi TV Mix HD"

Pacote 205 
"Plano Oi TV Total HD"

Assinatura Mensal  R$ 189,90  R$ 219,90  R$ 269,90 
Taxa de adesão  R$ 799,00  R$ 799,00  R$ 799,00 
Locação equipamento do Ponto
 adicional  - Valor por acesso  R$ 29,90  R$ 29,90  R$ 29,90 

Obs: A instalação do serviço está sujeita à disponibilidade técnica.

Comunicado oi aos clientes  SOCIEDADE UNIVERSAL 
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA PARA VENDA 

PATRIMONIAL 
O Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Universal 
convoca todos os sócios em pleno exercício de seus diretos 
estatutários, para assembléia geral para venda de patrimônio 
conforme estatuto. 
A assembléia será realizada nas dependências da Sociedade 
Universal localizada na Rua Comendador Roseira, nº 260, Prado 
Velho, na cidade de Curitiba/Paraná, às 10h00 hrs do dia 06 de 
novembro de 2021, sábado. 

Curitiba, 29 de outubro de 2021

Alori Iridio Honório  
Presidente do Conselho DeliberativoEDITAL DE CENSURA PÚBLICA

CD MARINA BRUNETTI ROSALINSKI – CRO/PR 23078

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho Regional 
de Odontologia do Estado do Paraná (CRO/PR) nos autos dos 
Processos Éticos nº(s) 263/2018, contido no teor do acórdão 
lavrado transitado em julgado, sem interposição de recurso, faz 
saber que foi aplicada a CD MARINA BRUNETTI ROSALINSKI 
– CRO/PR 23078 a pena de Censura Pública em Publicação 
Oficial por infração ao Art. 43, 44, I e VII do Código de Ética 
Odontológica (Res. 118/2012) e Art. 1º da Resolução CFO 
196/2019. A presente publicação decorre dos termos do Artigo 51, 
inciso III do Código de Ética Odontológica – Resolução 118/2012. 
Curitiba (PR), 29 de outubro de 2021. Aguinaldo Coelho de Farias, 
CD-Presidente do CRO/PR.

 MUNICÍPIO DE MARIOPOLIS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021.

O MUNICÍPIO de MARIÓPOLIS, torna público que às 09H00 horas do dia 
18/11/2021, na plataforma comprasnet endereço www.gov.br/compras/pt-br , 
realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio 
da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com 
as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL
(R$)

PRAZO
(DIAS)

VEÍCULOS 
HATCH

2 un 133.580,00 180

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser 
solicitados junto ao Pregoeiro Francisco Valdomiro Bueno, Paraná, Brasil - 
Telefone: (46) 3226-8100 - E-mail francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br. A 
Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos 
e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço www.gov.br/compras/pt-br 
, das 08h00 às 17h00 horas.
Mariópolis, 29 de Outubro de 2021.
Francisco Valdomiro Bueno - Pregoeiro
Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal

PRA TODA FAMÍLIACuritiba tem 
seis atrações 
inéditas na  
programação de 
Natal. Confira!

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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