A6 PUBLICIDADE LEGAL
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Munique Empreendimentos e Participações Ltda, torna público que
recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba/PR, a Licença de Instalação para a atividade de Shopping a ser implantada à Rua
Francisco Derosso,90, Xaxim, Curitiba - PR.

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Munique Empreendimentos e Participações Ltda, torna público que
requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a
Renovação da Licença de Instalação, para a atividade de Shopping situada à Rua Francisco Derosso,90,Xaxim, Curitiba - PR.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
CIA DE CIMENTO ITAMBÉ, CNPJ nº 76.630.573/0011-32, torna público
que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Usina
de Produção de Concreto, instalada na AV. Presidente Kennedy, s/n km
104 - Jardim Esperança - CEP 84060-000 - Ponta Grossa - PR.
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Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019

Kapersul Combustíveis Alternativos Ltda torna público que recebeu
do IAP, a Licença de Operação para tratamento, blendagem e armazenamento temporário de resíduos não perigosos para envio para coprocessamento instalada Avenida Das Industrias, 896, Bairro Eucaliptos - Fazenda Rio Grande/PR.

FECOPAR
FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Todo o churrasco e cerveja
que você quiser: vem aí a
2ª edição do BBQ Land

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da FECOPAR - Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições estatutárias, convoca os Presidentes e Representantes dos
sindicatos ﬁliados à FECOPAR, para participarem da Assembleia Geral Ordinária,
que será realizada no dia 22 de fevereiro de 2019 às 14h00, na cidade de Cascavel/
PR, no Escritório Regional do CRCPR, localizado na Av. Rua Salgado Filho, 1.882
– Centro - Cascavel/PR, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Balanço e
Prestação de Contas do ano de 2018 - discussão e aprovação.
Curitiba-PR, 11 de fevereiro de 2019.
Divanzir Chiminacio
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
PROCESSO LICITATÓRIO nº 14/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2019 - Objeto: “Permissão remunerada de uso de espaço público para ﬁns de veiculação de publicidade no Trio Elétrico”. A contratação será pelo período de 12 meses. ABERTURA: 22/02/2019, às 14:30 horas, sessão será realizada na sala de licitações. Critério
de Julgamento: MAIOR OFERTA. Edital: Estará à disposição dos interessados no
site: www.pontaldoparana.pr.gov.br, / processos licitatórios. Pontal do Paraná,
08 de fevereiro de 2019. Geraldo Martins junior Pregoeiro - Decreto nº 7707/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
PROCESSO LICITATÓRIO nº 13/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2019 Objeto: “contratação de empresa especializada para a organização e realização
do carnaval 2019, 01/03/2019 a 05/03/2019. A contratação será pelo período de
12 meses. ABERTURA: 22/02/2019, às 09:30 horas, sessão será realizada na
sala de licitações. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO. Edital: Estará à disposição dos interessados no site: www.pontaldoparana.pr.gov.br, / processos
licitatórios. Pontal do Paraná, 08 de fevereiro de 2019. Geraldo Martins junior
Pregoeiro - Decreto nº 7707/2019.

O Presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, nos termos do Estatuto (artigos
22, 26, 27, 28, 37 e 38) convida os senhores associados para a Assembléia Geral
Ordinária que se realizará no dia 25 de fevereiro de 2019, às 16h30, em primeira
convocação, ou às 17h00, em segunda convocação, na sede do Instituto (Rua Cândido Lopes, 128 - 10º andar – Curitiba), com a ordem do dia seguinte:
a) Deliberação a respeito do relatório e da prestação de contas da Diretoria (Estatuto: artigos 26, X, 27 III e 38, I);
b) Eleição de 15 (quinze) associados para o Conselho, no biênio 2019/2021 (Estatuto: artigos 22 e 38 II);
c) Eleição de 3 (três) associados para o Conselho Fiscal;
d) Outros assuntos de interesse social.
O processo de votação, relativo aos itens “b” e “c” acima, será realizado no período
entre 17h00 e 20h00.
O registro de candidatos, nos termos do Regulamento aprovado, publicado no sítio
(http://iappr.org.br) do IAP, poderá ser realizado até às 18h do dia 20 de fevereiro de
2019, na secretaria do Instituto.
Curitiba, 12 de fevereiro de 2019.
Helio Gomes Coelho Junior
Presidente
MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 784/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900
– União da Vitória – Paraná
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019
O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Finanças, torna público que receberá para credenciamento de adquirentes,
subadquirentes ou facilitadoras para processar o pagamento via cartão de débito ou
crédito e crédito parcelado de guias de arrecadação municipal. As inscrições para o
credenciamento deverão ser protocoladas junto ao Protocolo Geral do Poder Executivo Municipal, sito Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, Térreo, Bairro Centro – União da
Vitória - PR, de acordo com as normas do Edital de Credenciamento. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste
instrumento convocatório, para a apresentação do requerimento de credenciamento
acompanhado da documentação completa na forma deste chamamento.
O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação poderão ser retiradas na Prefeitura Municipal de União da Vitória, sito à Rua
Dr. Cruz Machado, n.º 205, Bairro Centro – União da Vitória/PR, solicito por e-mail:
licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. Ou através do Site: www.uniaodavitoria.pr.gov.br –
links LICITAÇÃO e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento,
centro, telefones (42) 3521-1237 e (42) 3522-4440 (fax).
União da Vitória, PR, 11 de fevereiro de 2019.
Hilton Santin Roveda
Prefeito

MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 12914/2018
A Pregoeira do Município de Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 27/02/2019, às 08h30min.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de materiais
elétricos para manutenção da Iluminação Pública através da Secretaria de
Obras e Infraestrutura do município. Os interessados poderão obter o edital na
íntegra através do Portal da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais,
dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 423909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
11 de fevereiro de 2019 – Leiliane Costa – Pregoeira

licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
MUNICÍPIO DE PALMEIRA
- ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 12792/2018
A Pregoeira do Município de Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, dia 27/02/2019, às
13h30min.
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de empresa
especializada para prestação de serviço de demarcação viária através da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.
palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal
de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou
pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014
ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
11 de fevereiro de 2019 – Leiliane Costa – Pregoeira

licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
MUNICÍPIO DE PALMEIRA
- ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 82/2019
A Pregoeira do Município de Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 28/02/2019, às 08h30min.
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de empresa
especializada para prestação de serviços de diagramação, impressão e encadernação de livros através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Os interessados
poderão obter o edital na íntegra através do Portal da Transparência do Município pelo
endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações
da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações
adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através
do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
11 de fevereiro de 2019 – Leiliane Costa – Pregoeira

licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
MUNICÍPIO DE PALMEIRA
- ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1172/2019
A Pregoeira do Município de Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 28/02/2019, às 13h30min.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição e instalação sob demanda
de ares-condicionados visando atender as necessidades das diversas Secretarias
Municipais. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da
Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas
normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
11 de fevereiro de 2019 – Leiliane Costa – Pregoeira

licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

A Pregoeira do Município de Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, dia 01/03/2019, às
09h30min.
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada
para realização de bailes mensais através da Secretaria Municipal de Assistência
Social. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da
Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas
normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
11 de fevereiro de 2019 – Leiliane Costa – Pregoeira

licitacao.prefpalmeira@gmail.com
MUNICÍPIO DE PALMEIRA
- ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1013/2019
A Pregoeira do Município de Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 01/03/2019, às 13h30min.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de materiais
para manutenção de estradas e vias através da Secretaria de Obras e Infraestrutura
do município. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal
da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou
junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas
horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de
esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo
e-mail:licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
11 de fevereiro de 2019 – Leiliane Costa – Pregoeira

licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
MUNICÍPIO DE PALMEIRA
- ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 955/2019
A Pregoeira do Município de Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, dia 07/03/2019, às
09h30min.
OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição sob demanda de oxigênio medicinal através da Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados poderão obter o
edital na íntegra através do Portal da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais,
dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 423909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
11 de fevereiro de 2019 – Leiliane Costa – Pregoeira

licitacao.prefpalmeira@gmail.com
MUNICÍPIO DE PALMEIRA
- ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 942/2019
A Pregoeira do Município de Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 07/03/2019, às 13h30min.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de veículos
através da Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados poderão obter o edital
na íntegra através do Portal da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais,
dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 423909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
11 de fevereiro de 2019 – Leiliane Costa – Pregoeira

licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
MUNICÍPIO DE PALMEIRA
- ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1487/2019
A Pregoeira do Município de Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 08/03/2019, às 08h30min.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de materiais
para limpeza urbana do município. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.
palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal
de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou
pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014
ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
11 de fevereiro de 2019 – Leiliane Costa – Pregoeira

licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
MUNICÍPIO DE PALMEIRA
- ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 18/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 654/2019
A Pregoeira do Município de Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 08/03/2019, às 13h30min.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de ventiladores, aquecedores, garrafas térmicas, máquinas de cortar a quente, cortadores
de garrafa, câmeras digitais e pirógrafos visando atender as necessidades das
Secretarias municipais. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através
do Portal da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou
pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014
ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
11 de fevereiro de 2019 – Leiliane Costa – Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP nº. 10/2019
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e impressão a laser dos
demonstrativos de pagamentos e demonstrativos de rendimentos dos servidores da Prefeitura Municipal
de Piraquara pelo período de 12 (Doze) meses. Abertura: 25 de Fevereiro de 2019, às 09h00, na
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara, na Av. Getúlio Vargas, 1990 – Centro –
Piraquara - PR. Critério de Julgamento: Menor preço por item. Valor Global Estimado: R$ 12.979,23
(Doze mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos). Edital: Estará à disposição dos
interessados na Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura, no endereço acima citado, no horário
das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, ao preço de R$ 5,00 (cinco) reais ou gratuitamente no
site: www.piraquara.pr.gov.br. Piraquara, 11 de Fevereiro de 2019.Emerson Antonio Zapchau - Pregoeiro
Municipal
EXTRATO DE RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2018
A Comissão especial de Seleção, nomeada através da Portaria Municipal nº 9.912/2018, declara
DESERTO o Processo Administrativo nº 4723/2018 – Chamamento Público para Apresentação de
Concurso de Projetos nº 01/2018, que tem por objeto a Seleção de uma entidade de direito privado, sem
ﬁns lucrativos, qualiﬁcada como Organização Social de Saúde - OSS, nos termos da Lei Municipal nº
1.565/2016, que tenha manifestado interesse em celebrar Contrato de Gestão com vistas à formação de
parceria para fomento e execução de atividades na área de saúde, em especial, “Gerenciar a Unidade de
Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Piraquara”, em estreita cooperação com a Secretaria Municipal
de Saúde e demais órgãos do SUS, por não comparecerem interessados no dia e horário designados em
edital. Piraquara, 11 de fevereiro de 2019. Luciano Carneiro de Jesus - Presidente da Comissão

licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

Sucesso em 2018, quando
trouxe cerca de 2 mil de pessoas para o “parcão” do Museu
Oscar Niemeyer, o BBQ Land
chega à sua segunda edição,
ainda maior. Desta vez, o
evento ocorrerá no bairro
Mercês, em um amplo terreno
que concentrará 27 estações
que servirão três toneladas da
melhor gastronomia churrasqueira.
“Uma das características
do BBQ Land é qualidade e
quantidade, e todos podem
ter certeza disso, pois serão
diversos cortes preparados
por grandes e renomados
assadores e chefs, tudo isso
regado com muita cerveja
Patagônia”, explica Bruno
Neves, um dos coordenadores do BBQ Land. De acordo
com ele, além dos cortes mais
tradicionais haverá jacaré,

búfalo, frutos do mar e até
um assado de língua bovina
envolta em sal grosso, que
será feita por uma das primeiras Pitmasters do Brasil,
Paula Labaki. Outro chef
que já confirmou presença é
Carlão Carvalho, que foi um
dos finalistas do reality do
braseiro e das churrasqueira
“BBQ Brasil”. Carlão será o
responsável pela estação que
estará servindo Tomahawk de
Angus, um corte americano
que une entrecôte e costela.
O BBQ Land 2019 prevê,
além do extenso menu de
carnes, uma grande agenda
cultural com música ao vivo;
oficinas para adultos e crianças; espaço kids; exposição de
carros e motos clássicos; e o
BBQ Market, uma feira com
artigos de churrasco para os
entusiastas da grelha.

Festival de Curitiba
chega a 28 ª edição
Em mais de 80 espaços, na
capital e na região metropolitana, o Festival de Curitiba volta
a reunir grandes nomes das artes cênicas brasileiras em uma
programação com mais de 400
atrações, levando arte, cultura
e diversão para diferentes públicos de todas as idades. São
estreias nacionais, produções
internacionais, teatro, música,
dança, circo, stand up comedy,
performances, oficinas, show
de variedades e gastronomia
que transformarão Curitiba
ao longo de 13 dias, trazendo
novas cores e movimentos
para a cidade.
Entre 26 de março e 07 de
abril, a 28.ª edição do Festival
de Curitiba fará de teatros,
praças e ruas o palco para artistas conhecidos como Regina
Casé, Fábio Assunção, Guta
Stresser, Claudia Abreu, Leandra Leal, Mel Lisboa, Bianca
Byington, Ranieri Gonzalez,
Gregório Duvivier, Dani Barros, André Abujamra, Nicole
Puzzi e Deborah Colker. Em
13 dias serão mais de 1500
apresentações, em torno de
390 delas gratuitas e 196 no
sistema “pague o quanto vale”,
em que o público escolhe o
quanto paga.
Os ingressos para o Festival de Curitiba estarão à venda
pelo site www.festivaldecuritiba.com.br, pelo aplicativo
“Festival de Curitiba 2019” e
nas bilheterias instaladas no
Shopping Mueller e ParkShoppingBarigüi. O valor varia
entre gratuito e R$70.
Com 27 espetáculos a Mostra 2019 conta com curadoria
de Guilherme Weber e Marcio
Abreu que assinam a seleção
pela quarta vez. “A extinção
das fronteiras entre gêneros
artísticos, o olhar para corpos
que performam suas existências no mundo de forma atravessadora e uma investigação
sobre o Brasil através das criações de seus artistas tem sido
o principal recorte de nosso
trabalho”, afirma a dupla.
Abrindo o Festival um es-

petáculo francês, fascinante
e com grande força poética,
“Aquele que Cai (Celui qui
Tombe)”, uma criação do coreógrafo, bailarino e acrobata
Yoann Bourgeois, experimenta novos princípios da física,
colocando seis corpos sobre
uma plataforma giratória e
suspensa que desce, sobe, balança e gira em torno do seu
eixo principal com apenas uma
instrução: tentarem manter-se
em pé. Um propósito simples
que oferece um espetáculo
ágil, arrojado e inspirador.
Outros seis são estreias
nacionais: “As Comadres” primeiro espetáculo dirigido
por Ariane Mnouchkine no
Brasil, diretora do Théâtre
du Soleil, “Dezembro”, “Do
Convento a Sala de Concerto”, “Relatos Efêmeros da
França Antártica”, “Sísifo.gif”
- primeira colaboração cênica
entre Gregorio Duvivier e Vinicius Calderoni - e “Tráfico”, do
dramaturgo franco-uruguaio
Sergio Blanco.
O musical “Elza” homenageia a trajetória da cantora
Elza Soares, suas múltiplas
facetas e as reviravoltas de sua
vida. Canções como “Lama”,
“O Meu Guri”, “A Carne”,
“Se Acaso Você Chegasse”,
entre outras, fazem parte do
repertório.
Os espetáculos “Uma Frase Para Minha Mãe”, “Fedra”,
“Quando Quebra Queima” e
“Orquestra Mundana Refugi”
são atrações gratuitas.
A edição de 2019 conta
ainda com duas mostras convidadas pelo Festival: comemorando 30 anos, a companhia
Os Satyros retorna ao Festival
com “Cabaret TransPeripatético”, além das estreias de
“Mississipi”, “Todos os Sonhos
do Mundo” e “O Rei de Sodoma”. Já a Companhia de Teatro
curitibana Stavis-Damaceno
celebra seus 15 anos com quatro
espetáculos de repertório: “Homem ao Vento”, “Psicose 4h48”,
“Árvores Abatidas ou Para Luis
Melo” e “Artista de Fuga”.

