
Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

A partir de hoje, algumas 
paróquias de Curitiba vão 
iniciar a tradicional venda do 
bolo de Santo Antônio. As 
informações são da Arquidio-
cese de Curitiba. Tradicional-
mente feito com pão-de-ló e 
recheado com doce de leite, 
ou também em sabores como 
beijinho e abacaxi, ao menos 
três paróquias de Curitiba vão 
oferecer o doce tradicional 
do santo casamenteiro.

Por causa da pandemia, 
as fatias de bolo estão sendo 
vendidas em sistema drive-
-thru. Diz a tradição que 
quem encontrar a imagem do 
santo no bolo encontrará em 
breve o seu amor.

Paróquia Imaculada 
Conceição – Guabirotuba

Devido a pandemia, além 
dos cuidados extra na produ-
ção, o bolo será oferecido em 
sistema drive-thru, ou seja, 
somente para levar.

Horários: de quarta a sá-
bado, das 10h às 20h, e do-
mingo, das 9h às 18h.

Paróquia Santo Antônio 
do Boa Vista

Horários: de quarta a sex-
ta, das 17h30 às 20h30

Sábado, das 8h às 20h30 e 
domingo das 8h às 13h.

Valor: R$ 5 cada pedaço 
de bolo

Paróquia São José – 
Santa Felicidade
Horário: sábado, das 10h 

às 14h
Valor: dois pedaços de bolo 

por R$ 10 – tickets antecipa-
dos na Secretaria Paroquial

CASAMENTEIRO

Começa venda 
do Bolo de 
Santo Antônio

ECONOMIA  
DE ÁGUA

Vereadores rejeitam proibição 
de uso de água potável  

pra lavar calçadas

Os vereadores de 
Curitiba rejeitaram, 
em primeira vota-

ção, ontem, o projeto de lei 
que proibia o uso de água 
potável para a lavagem de 
calçadas na cidade. Em vo-
tação, 21 vereadores se po-
sicionaram contra, 8 foram 
favoráveis e 7 se abstiveram 
do voto.

Em votação no site da 
Tribuna, 59,38% dos leito-
res se posicionaram contra 
o uso de água potável para a 
lavagem de calçadas na cida-
de. 40,63% dos votantes se 
posicionaram contra e 0,009 
não opinaram.

A iniciativa do projeto 
foi vereador Dalton Borba 
(PDT), e teve nove adia-
mentos devido a pedidos de 
outros colegas que tinham 
dúvidas sobre a proposta. 
“O projeto visa coibir o uso 
indiscriminado da água po-
tável, recurso natural finito 
que é essencial para a exis-
tência tanto do ser humano 
quanto dos demais seres vi-
vos”, reforça Borba. Ele pro-

põe que a higienização das 
calçadas seja feita com o re-
aproveitamento da água da 
chuva e da máquina de lavar 
roupa, por exemplo.

Caso fosse aprovada, em 
caso de descumprimento da 
regra, inicialmente haveria 
a orientação sobre o uso ra-
cional da água. Se a infração 
persistir, é proposta uma 
advertência por escrito. Se 
mesmo assim a norma fosse 
descumprida, caberia a apli-
cação de multa de R$ 250. O 
valor seria dobrado em caso 
de reincidência e reajustado 
anualmente. 

Crise hídrica
Curitiba e região metro-

politana estão desde maio 
do ano passado em situação 
de emergência hídrica, de-
cretada pelo governo esta-
dual em função da estiagem. 
Medidas mais rígidas foram 
adotadas pela Sanepar, com 
um rodízio severo que dei-
xa atualmente domicílios 36 
horas sem água e 36 horas 
com água.

Imunova Análises Biológicas LTDA torna público 
que requereu ao Instituto Água e Terra, a Licença 
Ambiental para realização de ensaios imunológicos, 
microbiológicos e de biologia molecular em amostras 
de origem veterinárias em sua sede, localizada à Rua 
Imaculada Conceição, 1430 bloco 2 Curitiba-PR. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental.

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria 
nº 001/2021, torna público aos interessados, à alteração da data de 
abertura do Edital Tomada de Preços 13/2021, CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA QUE FORNEÇA PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA 
PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS 
E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA/PR.  Com abertura 
dos envelopes às 08:30 horas do dia 09/06/2021.
FICA ALTERADO: Para abertura dos envelopes às 13:30 horas do dia 
24/06/2021, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sapopema, na 
Av. Manoel Ribas, 858 – Centro – Sapopema – PR.
Motivo: Suspeita de COVID. 
Todas as demais clausulas e condições postas no edital em apreço 
continuam válidas e em pleno vigor.

Sapopema, 08 de junho de 2021.
Paulo Maximiano de Souza Junior

Prefeito Municipal 
Dirce de Fátima Vieira de Oliveira
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ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
Rogélio Machado de 
Carvalho, 48 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Paroquial Santa 
Cândida.
Paulo Souza de Lima, 52 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Memorial 
da Vida (São José dos 
Pinhais).
Oscar Lopes, 57 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Parque das 
Araucárias (Colombo).
Conceição José Maria, 60 
anos, sepultamento hoje, 
na Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Carlos Roberto Santos, 63 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Jardim da 
Saudade I.
Neide Spiasse Simacoski, 
88 anos, sepultamento 
hoje, no Crematório Jardim 
da Saudade (Pinhais).
Valdevino Batista 
dos Santos, 73 anos, 
sepultamento hoje, no 
Crematório Perpétuo 
Socorro (Campo Largo).
Sebastião Gervásio 

Pereira da Silva, 83 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Boqueirão.
Luiz Antônio Haus, 61 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Água Verde.
Paulo Sérgio Dembinski, 
61 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal do Boqueirão.
Lindamir de Fátima Paiva, 
58 anos, sepultamento 
hoje, no Crematório Jardim 
da Saudade (Pinhais).
Andréia Cristina de Paiva, 
46 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Vaticano (Almirante 
Tamandaré).
Antônio Baldoíno Colaço, 
66 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério Central 
de Araucária.
Diva Costa Machado, 91 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Paroquial 
Santa Felicidade.
Eva Cheke Woloschen, 77 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Pedro Fuss 

(São José dos Pinhais).
Rosely Russel Strobel, 82 
anos, sepultamento hoje, 
na Comuna Evangélica 
Luterana.
Gilson Alfredo Govaski, 
35 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Tranqueiras (Almirante 
Tamandaré). 
Antônio José Rodrigues 
de Campos, 78 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Pedro Fuss (São 
José dos Pinhais).
Piroska Spekla, 100 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Jardim da 
Saudade I.
Fábio Vieira de Souza, 41 
anos, sepultamento hoje, 
na Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Francisco Pieczikolan, 
79 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério Parque 
Senhor do Bonfim (São 
José dos Pinhais).
Maria da Luz Faria, 60 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Pedro Fuss 
(São José dos Pinhais). 
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