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BÊNÇÃO DOS 
CAPUCHINHOS 
ACONTECE 
HOJE EM 
CURITIBA

Atradicional bênção
de carros e fiéis
promovida pela

Paróquia Nossa Senhora
das Mercês, a Igreja dos
Capuchinhos, no bairro
Mercês, em Curitiba, vai
ocorrer hoje. A expecta-
tiva é que 14 mil veícu-
los compareçam ao local
e não há necessidade de
as pessoas saírem os ve-
ículos, o uso de máscara
será obrigatório e a reco-
mendação é para o mo-
torista levar seu álcool
em gel. O evento ocorre
das 7h às 21h.

Nos anos anteriores,
a benção ocorreu na
primeira sexta-feira do
ano, mas como o caiu no
1º de janeiro, a bênção
foi transferida para esta
sexta e pegou algumas
pessoas de surpresa.

Trânsito
Não haverá bloqueios

nas ruas, mas a ação pode
deixar o trânsito mais
lento nas ruas próximas à
igreja, localizada na Ave-
nida Manoel Ribas (entre
as ruas Júlio Perneta e
Tenente João Gomes da
Silva). A fila vai ser será
formada na faixa ao lado
esquerdo da Rua Briga-
deiro Franco, podendo o
motorista entrar na Ma-
noel Ribas ou na Rua Al-
cides Munhoz. 

Pela Manoel Ribas,
as faixas de trânsito das
laterais (da direita e da
esquerda) serão exclusi-
vas para os veículos que
participarem da bênção,
tendo a faixa central li-
vre para os demais mo-
toristas que precisarem
seguir pela avenida. Já
na Júlio Perneta, a faixa
de trânsito da esquerda
estará destinada à ben-
ção.  A estimativa é que
a bênção atraia cerca de
14 mil veículos.

6º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS CURITIBA-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 NOTIFICAÇÃO

Na qualidade de Agente Delegado do Sexto Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba- PR, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 213, II, da Lei 6.015/73; Yvonne Scherer dos Santos, 
brasileira, do lar, portadora do RG nº 93.444/PR, inscrita no CPF nº 000.723.709-04, residente e 
domiciliada na Avenida batel nº 2.030, Batel, Curitiba/PR, na qualidade de proprietária do imóvel 
objeto da matrícula nº 31.901, referente ao Lote de terreno nº 74 (correspondente ao nº 14-
A-3) acrescido do remanescente do lote 15-A, da Planta Bengtsson, situado à Rua Hermes 
Fontes nº 338, Curitiba-PR. Indicação Fiscal nº 23.034.074.000-2, protocolizou sob nº 548267, 

planta e memorial descritivo.

Assim, conforme art. 213, II, § 3° da Lei 6.015/73, não sendo encontrado o confrontante ou estando 

diligência, promovendo-se a , com o mesmo prazo de 30 (trinta) 
dias, publicado por 02 (duas) vezes 
a seguir, no prazo citado, a comparecer nesta Serventia Registral, com endereço na Rua Nunes 
Machado, nº 68, 4º andar, Centro, Curitiba-PR, CEP: 80250-000.

RENATO VALENTE e sua mulher IVONE GUTIERREZ VALENTE, seus sucessores e/ou 
herdeiros, proprietários do lote de terreno 14-A-1 do croquis 1.415 (lote 73-SO- B-23), situado no 
Batel, transcrito sob n° 37.120 do livro 3-K da 1ª Serventia Registral.

assim preceitua: “Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação 

advertência e dos documentos ora disponíveis nesta Serventia.

Curitiba, 05 de janeiro de 2021.

JORGE LUIS MORAN
Agente Delegado

6° Serviço de Registro de Imóveis

Súmula de Requerimento

Pepsico do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda - 02.957.518/0013-87 
torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba a 
Licença de Instalação, para adequação da área de resíduos e novas instalações da 

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 
MUNICIPAL SIMPLIFICADA

A empresa SABANCO TRANSPORTE LTDA, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – 

nº 14/2019 para Transporte Rodoviário de carga e depósito 
de mercadorias, sito á Av. Maringá nº 1273, bairro Emiliano 
Perneta, Município de Pinhais-PR.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA

A empresa SABANCO TRANSPORTE LTDA, torna público 
que irá requerer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – 
SEMMA/Pinhais a Renovação da Licença Ambiental Municipal 

Emiliano Perneta, Município de Pinhais-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 
(IPPUC), CNPJ 76.582.337/0001-16 torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Curitiba, a Licença Prévia para Dique e Bacias de contenção 
de cheias, Microdrenagem com Canal de Macrodrenagem e 
Parque Ambiental com áreas de Esporte e Lazer, Agricultura 
Urbana, Pista de Corrida, Ciclovia e infraestrutura viária a 
ser implantada Vila 29 de Outubro, Bairro Caximba, Curitiba, 
Parana.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Irani Salgado de Souza Villen, Titular do 7” Registro de Imóveis da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná. INTIMA Os Srs. SÉRGIO RU-
BENS SOSSELLA FILHO, CPF 705.828.829-15 e VANDERLEI JOSÉ DA SILVA, CPF 851.814.399-34, que encontra-se em local incerto 
e não sabido, para que no prazo de quinze (15) dias contados da última publicação do presente edital, compareçam na sede da Serventia 
Extrajudicial do 7° Registro Imobiliário desta Comarca, com endereço na Av. Marechal Floriano Peixoto n° 366, conjunto n° 51, Edifício 
Monte Carlo, nesta Capital, de segunda a sexta, das 8:30 às 17:00 Hs, ou diretamente com o credor abaixo mencionado para efetuar o pa-
gamento das parcelas n°s 058 à 063, em atraso referente ao contrato por Instrumento Particular com Força de Escritura Pública de Compra 

R-08, R-09 e AV-10 da matrícula n° 5.248 deste Ofício, e que importam no valor de R$ 32.891,31 (Trinta e dois mil, oitocentos e noventa 

contratuais bem como as parcelas que vencerão até o efetivo pagamento do débito. As parcelas mencionadas referem-se ao empréstimo 
adquirido com a Caixa Econômica Federal - CEF BRAZILIAN MOR-
TGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA e os devedores acima mencionados, que teve como objeto de garantia o seguinte imóvel: Lote de 
Terreno n° 41 da Planta Herdeiros de Ana Maria Parolin, contendo benfeitoria com a área global de 351,62 m², sito na rua Imaculada 

-
corrido o prazo acima, e não lendo o intimado efetuado o pagamento do saldo devedor 

INTIMA: SÉRGIO RUBENS SOSSELLA FILHO | INTIMA: VANDERLEI JOSÉ DA SILVA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO DE IMÓVEIS - 7ª CIRCUNSCRIÇÃO - COMARCA DE CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ

Irani Salgado de Souza Villen - Registradora

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, autorizada e por intermédio de 
Companhia de Seguros Previdência do Sul (Previsul), CNPJ nº 92.751.213/0001-73, 
representando neste ato Caixa Consórcios S/A - Administradora de Consórcios, CNPJ
nº 05.349.595/0001-09, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 28/01/2021
(1º leilão) e 04/02/2021 (2º leilão), ambas às 9h, o leilão do(s) seguinte(s) lote(s):
Lote 4 – Curitiba/PR: Casa nº 20, localizada no Residencial Belle Ville, situado na Rua Iris 
Antônio Campos, nº 369, Bairro Campo Comprido, com área construída privativa de 
109,45m², respectivo terreno de uso exclusivo de 121,96m² e fração ideal das partes comuns 
e do solo de 0,01477. Matrícula 191.139 do 8º RI local. Obs.: Ocupada. Desocupação por 
conta do comprador. Lance mínimo: 1º Leilão R$ 380.000,00. 2º Leilão R$ 191.203,10. 
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
IMÓVEL EM CURITIBA/PR

Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

 51 3535.1000 • imoveis@pestanaleiloes.com.br
Condições de Pagamento e Venda no site: leiloes.com.br

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

CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em tratamento de água para 
realizar o controle e operação do sistema de água potável do sistema de água do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com o intuito de garantir a potabilidade 
da água e sua adequação aos requisitos legais solicitados pela legislação vigente, 
conforme Termo de Referência.
PREÇO  MÁXIMO GLOBAL: R$ 45.937,33.
DATA DE ABERTURA: 22 de janeiro 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

A Oi S/A, em Recuperação Judicial, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado na Região II, exceto 
os setores 20 (Londrina e Tamarana no PR), 22 (Paranaíba no MS) e 25 (Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, 
Inaciolândia, Itumbiara, Paranaiguara e São Simão em GO) do Plano Geral de Outorgas - PGO, comunica 
ao público em geral os novos valores máximos de Assinatura dos Planos Alternativos de Serviço nº 157 (Fixo 
Controle NRES) e nº 177 (Oi Fixo Básico)  homologados na ANATEL. A vigência dos novos valores será a partir 
do dia 10 de fevereiro de 2021.

Estados
Oi Fixo Controle

Assinatura Empre-
sarial

Oi Fixo Controle
Franq 100 Min
Empresarial

Oi Fixo Controle
Empresarial

Oi Fixo Controle -
Int. Sem Limites

Empresarial
Oi Fixo Básico

Empresarial

AC  R$ 26,51  R$ 27,90  R$ 17,95  R$ 53,03  R$ 131,97 
CR  R$ 26,51  R$ 30,01  R$ 17,95  R$ 57,02  R$ 141,91 
DF  R$ 26,51  R$ 29,12  R$ 17,95  R$ 55,36  R$ 137,76 

GO/TO  R$ 26,64  R$ 27,90  R$ 18,04  R$ 53,03  R$ 140,49 
MS  R$ 26,64  R$ 28,03  R$ 18,04  R$ 53,29  R$ 140,49 
MT  R$ 26,51  R$ 27,90  R$ 17,95  R$ 53,03  R$ 135,78 
PR  R$ 26,51  R$ 27,90  R$ 17,95  R$ 53,03  R$ 139,81 
RO  R$ 26,51  R$ 27,90  R$ 17,95  R$ 53,03  R$ 153,48 
RS  R$ 26,51  R$ 30,01  R$ 17,95  R$ 57,02  R$ 141,91 
SC  R$ 26,51  R$ 27,90  R$ 17,95  R$ 53,03  R$ 131,97 

Observações:
1) Valores em reais, com tributos inclusos;
2) Os demais valores dos planos acima não divulgados nesse comunicado,
     permanecem inalterados. Qualquer alteração será previamente divulgada;
3) Caso haja ajuste na tributação será repassado ao cliente.

Comunicado oi aos clientes

EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício),  com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob n° 00.000.776/0001-01, com sede na Alameda Pedro Calil, nº 43, na Cidade de Poá/SP, nos termos 
do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de nº 00032/150, no qual figura como Fiduciante SOLANGE LINGNAU, C.I. RG 
4.811.210-0-SESP/SC e CPF 047.380.439-51, brasileira, solteira, maior, relações públicas, residente e domiciliada em Curitiba/PR, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, 
artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de janeiro de 2021, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 202.000,00 
(Duzentos e dois mil reais), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo Imóvel objeto da Matrícula nº 13.842 da 2ª Circunscrição do Registro de Imóveis de 
Curitiba/PR: APARTAMENTO nº 6, do 3º andar, do Bloco 166, do EDIFÍCIO CONDOMINAL “ABC”, situado à Rua Paula Gomes, esquina com a Rua Matheus Leme e a respectiva fração ideal do solo de 0,039426 m² 
do terreno que no todo mede 28,05m de frente para a Rua Paula Gomes por 15,00m de fundos, confrontando do lado da Rua Paula Gomes com o prédio nº 110, na extensão de 15,00m e do lado da Rua Matheus 
Leme, com o prédio nº 302, na extensão de 28,05m. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 26 
de janeiro de 2021, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 101.000,00 (Cento e um mil reais). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, 
deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo 
aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com 
os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, e eventual irregularidade 
ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na 
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, 
o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate.  O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.biasileiloes.com.br, o qual o participante declara ter 
lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. 
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Mais Informações: (11) 4083-2575  |  www.biasileiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO  15/01/2021 ÀS 14H00  -  2º LEILÃO 26/01/2021 ÀS 14H00

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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