
Gerai Atos Oficiais Quinta-feira 5.3.2020-N'.902 JORNAL DE BELTRAO 9

Coperdia inaugura sua primeira loja
agropecuária no Sudoeste em Eneas Marques
Fá brica de ração

também está
sendo concluída
para atender os
cooperados no
município.

JdeB —Entrou em fun-
cionamento oritem a pri-
meira loja agropecuária da
Cooperativa de Produçâo e
Consumo Concordia (Co-
perdia) na região. 0 estabe-
lecimento é.fruto dos bons
resultados obtidos pela
cooperativa nos dois anos
e meio em que já atua em
Eneas Marques, com deze-
nas de suinocultores asso-
ciados.
0 ato de inauguração

contou com a presença de
dirigentes e associados á
cooperativa e lideranças
de Eneas. 0 gerente regio-
nal da instituição, Silvonei
Conte, falou em tom oti-
mista sobre o crescimento
da Coperdia no município:
"Hoje, temos cerca de 60
produtores associados tra-
balhando com granjas de
matrizes, creche e agora
também terminadores e
em poucas semanas estará
concluída a fábrica de ração
aqui na cidade feita através
de uma parceria com a Qua-
liagro. A abertura da loja foi
uma demanda dos nossos

Q~(]
Assembleia da cooperativa, ontem, apresentou o balanço aos cooperados em Eneas

cooperados e agora os pas-
sos seguintes vão depender
do fortalecimento dos nos-
sos serviços".
A loja agropecuária irá

fornecer diferentes produ-
tos para os associados e
também para quem não é
cooperado da Coperdia. 0
local comercializa defensi-
vos agrícolas, ferramentas,
óleos, maquinário e até fo-
gões e acessórios de usos
comum no campo. Uma
equipe de sete funcionários
já foi contratada para tra-
balhar no estabelecimento,
que fica na Avenida Presi-
dente Dutra, saída para No-
va Esperança.
0 prefeito licenciado Mai-

kon Parzianello representou

o governo municipal nos
eventos da Coperdia e citou
que o Município tem busca-
do dar condições ao fortale-
cimento da suinocultura e
outras atividades agropecu-
árias. "Demos todo apoio a
vinda da cooperativa e, por
meio do Programa de In-
centivo á Propriedade, bus-
camos melhorar a estrutura
e acessos de quem trabalha
com a suinocultura e outras
atividades", afirma.

Fortalecimento do
cooperativismo

Antes da inauguração
da loja, a Coperdia reuniu
os associados para prestar
contas na assembleia anu-
al. A fala dos representan-

tes da cooperativa citou o
bom momento pelo qual
a suinocultura passa com
a recuperação de preços e
exportações e a tendência
de aumento da demanda
por proteína animal, além
da necessidade de fortale-
cer o modelo de negócio."0 cooperativismo precisa
ser lapidado todos os dias
porque, em essência, é o
que mais consegue com-
partilhar ganhos com a
sociedade. 0 investimento
volta para a comunidade
em. forma de patrimônio
material, mas também inte-
lectual para as pessoas que
dele usu&uem", declarou
o presidente da Coperdia,
Vanduir Martini.

Em Beltrão, Coletivo Regional de Mulheres organiza
espaço de debate e denúncia sobre as violências

Da assessorfa e JdeB —Entre os
dias 6 e 8 de março, participantes dos
movimentos populares do campo e da
cidade do Sudoeste se organizam para
denunciar o aumento da violência con-
tra a mulher e os desmontes de políti-
cas públicas do setor que o Governo
Federal vem fazendo ao longo dos
últimos meses.
Os eventos, que este ano têm como

lema "Mulheres em luta pela vida, se-
meando a Unidade Popular", iniciam
amanhã a tarde, com uma formação da
Fundação Luterana de Diaconia(FLD)
que busca a superação da violência do-

méstica e familiar através do incentivo
a denúncia e do fortalecimento das re-
des de apoio.
Também estará acontecendo na pra-

ça central de Francisco Beltrão a expo-
sição itinerante e interativa "Nem Tão
Doce Lar", em que uma réplica de uma
casa será montada com informações e
imagens que denunciam a violência
sofrida por mulheres, pessoas idosas,
pessoas com deficiência, crianças e
adolescentes. A exposição se apresen-
ta como uma metodologia de auxílio
ao trabalho desenvolvido por organi-
zações da sociedade civil, instituições

governamentais e igrejas na proposta
de superação destas violências.
No sábado, as mulheres se concen-

trarão no Calçadão com faixas e car-
tazes denunciando casos de violência
e conversando com a populaçâo que
passar pelo local. No domingo, mulhe-
res de toda a região se encontrarão no
Centro Paroquial Pedro Granzotto, em
Francisco Beltrão, onde serão realiza-
das falas sobre as vivências e experi-
ências dos movimentos e organizações
do Sudoeste do Paraná, terminando
com um almoço partilhado entre as
participantes.

Por Leandra Francischett
Estão abertas as inscri-

ções de candidatos ao pro-
cesso de seleção para alu-
nos especiais do Mestrado
em Educação da Unioeste,
campus de Francisco Bel-
trão, nas disciplinas eleti-
vas ofertadas no primeiro
semestre letivo de 2020. A
inscrição, que custa RS)30,
iniciou ontem e pode ser
feita até dia ll. Os alunos
especiais podem se inscre-
ver para somente uma dis-
ciplina por semestre letivo.

Vagas disponíveis
As disciplinas com vagas

são "Metodologia do Ensi-
no da Geografia", com os
professores Mafalda Nesi
Francischett e Sérgio Clau-
dino Nunes Loureiro (IGOT—Lisboa/Portugal) ; "Cul-
tura, Memória e Educação",
com a professora Sônia
Maria dos Santos Marques;
"Tópicos Especiais em Cul-
tura, Processos Educativos
e Formação de Professores:

Implicações para o processo
de conhecer para a Educa-
ção infantil e anos iniciais",
com as professoras Janaina
Damasco Umbelino e Mar-
gareth Feiten Cisne (UFSC/
SC); "Trabalho e educa-
ção", com o professor José
Luiz Zanella; e "Política,
Conhecimento e Cumculo
Escolar", com o professor
Clésio Acilino Antonio.

Candidatos classificados0 edital de resultado final
será divulgado até o final
do dia 17 de março, na pá-
gina do Programa de Pós-
-Graduação em Educação

Mestrado (PPGEFB):
https://www5.unioe ate.br/
portalunioeste/pos/ppgefb
Não serão divulgados

resultados por telefone. A
matrícula deverá ser feita
na Secretaria Acadêmica
do Campus de Francisco
Beltrão, pelo candidato ou
por terceiro, desde que de-
vidamente acompanhado
de procuração simples, im-

preterivelmente no dia 19 A Unioeste fica na Rua Ma-
ou 20 de março, das gh as ringá, no 200, Bairro Vila
12h e das 13h30 ás 17h30. Nova.

MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES
PORTARIA3392/2020

SUMULA —Concede Liwnce Premio por Assiduidade a SeMõora Municipal SIL-
VANE ANTUNES FRANÇA. ANESIO WESSLING, Prefeito Municipal em exercláo de
Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas ambuiç s legais, e de conformi-
dade com o artioo 71, inciso 0, agnea "a"da Lei Orgánica Munimpal, artigo 155 da Lei
Municipal n.'313/20Ó3 de 19/12/2003, Lei Complementar 019/2010 de Tgzde mato de
2010, Lei Complementar 089/201/de 28/03/2017, e requerimento protocolado sob nv
95/2Ó20 de 20/02/2020. RESOLVE: Art. 14 Conceder Licença Premlo por Assiduidade
a Senridora Municipal SILVANE ANTUNES FRANÇA, RG n.'.891.057-5 SSP/PR,
CPF n.'055.491.989-32, com remuneracáo do Carqo de Aqente de Serviço de Lim-
peza e Alimentaçáo, no periodo de 04/03/2020 a 02/04/2020, um total de 30 (trinta)
dias, referente ao perirodo aquisióvo de 13/09/2010 a12/09/2015.Art.2'Revogadas as
disposiwes em contrário a oresente Portaria entrará em vioor na data de sua oubli-
cacáo. PAÇO MUNICIPAÉ PREFEITO HILARIO MICHELS G(SINETE DO PREFEITO
DE ENEAS MARQUES/PR EM04 DEMARCODE2020. AN SIOWESSLING Prefeito.
Municipal em exercluo MARINA GALVAN Chefe Div. Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA
AVISO DE LICITAÇAO

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, toma publico e para conheci-
mento dos interessados que fará realizar Liétago, na seguinte modalidade e carac-
terisbcas;

MODALIDADE; PREGAO ELETRÓNICO N'5/2020- PROCESSO t:ICITATÓRIO;
N'029/2020-TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OB/ETC: Formaçáo de Regrslro de Preços visando 8 eventual aquisiçáo materiais
para os cursos de gestante, pintura em rala, mulher empreendedora, ORAS na comu-
nidade (clube de máes), artesanato (centro dia), adolescente cidadáo (medida socio-
educativa), a fim de atender a demanda da rede de atendimento Socioassistenáal,
vinculada a Secretaria Municioal de Assisténcia Social.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 24 de Marw de 2020, ás 08h:00min.
SESSAO DE DISPUTA: Dia 24 de Marco de 2020, as 08h:15min.
FORMALIZAÇAO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao

Setor de Licitaç es do Municlpio de Realeza, a partir do dia 05 de Março de 2020,
durante o horáno de expediente da Prefeitura, através de solieuaçáo via e-mail: licita.
cao2óbrealeza.oroovbr.

SISTEMA ELETRÓNICO :e.licitações do Banco do Brasil.
Realeza,04 de Março de 2020.

DIANA BAMBERG- Pregoeira

UNIOESTE

Mestrado em Educação abre seleção para alunos especiais

Reconstruída ponte entre
Flor da Serra e Salgado Filho

A prefeifa Luclnda, de Flor da Serra, e o vice de Salgado
Filho, Asférlo Marquefli, na ponte.

Da assessoria - Dia 29 de fevereiro, a Prefeitura de
Flor da Serra do Sul, por meio de uma parceria com a
Prefeitura de Salgado Filho, reconstruiu uma ponte que
interliga as linhas Gaúcha (Flor da Serra) e Pinheiro
(Salgado). 0 vice-prefeito de Salgado Filho, Astério
Marchetti, destacou que essa obra é de grande impor-
tância, pois se trata de uma ponte na divisa dos dois
municípios. "Ela estava completamente danificada e
muitos caminhões carregados de soja, milho e leite
passam por ela, sem falar no transporte escolar. Era
um perigo para todos, até para os carros pequenos,
que cortam caminho pela ponte." Astério ressaltou que
a estrada é importante para os dois municípios. "Por
meio de um acerto com os chefes de obra e com a pre-
feita de Flor da Serra, resolvemos fazer esse mutirão
entre os dois municípios e, com isso, beneficiamos
as duas comunidades", esclareceu. De acordo com a
prefeita de Flor da Serra do Sul, Lucinda da Rosa, essa
parceria veio a somar para os dois municípios. "Estou
muito contente, essa obra tem grande importância
para os moradores. Deveríamos ter arrumado há muito
tempo, por mais que houve essa demora, conseguimos
finalizar. Ela estava muito danificada. Agora arruma-
mos e ela não cai mais." A Prefeitura de Flor da Serra
disponibilizou o maquinário e a Prefeitura de Salgado
Filho, as pranchas e os pregos. "Trouxemos também
as vigas; fazia tempo que adquirimos e estavam
guardadas. Repartimos as despesas e deu tudo certo",
relata a prefeita. 0 vice-prefeito de Flor da Serra, Ceni
Rimoldi, acrescentou que essa construção é apenas
uma das dezenas que precisam ser realizadas. "Ainda
temos outras pontes e bueiros para arrumar e, com
parcerias com os municípios, como com Salgado, que
faz divisa com o nosso, conseguiremos executar essas
construções. A demanda era dos dois municípios e por
que não fazer juntos? Fizemos!", destacou.

Marmeleiro: Hoje, oficinas
para debater o Plano Diretor
Da assessoria -Hoje, a equipe técnica que está cuidan-
do da revisão do Plano Diretor Municipal de Marme-
leiro realizará dois encontros. As 14h30, haverá uma
reunião para os agricultores, no centro comunitário da
Linha Novo Progresso. Os moradores poderão conhe-
cer mais sobre o Plano Diretor e participar dos debates
que ajudarão a melhorar Marmeleiro. As 18h30, no
Centro de Capacitação de Professores —2'iso da
Prefeitura —,haverá uma oficina para os moradores da
cidade. A primeira etapa da revisão do Plano Diretor
teve início dia 24 outubro, com a realização de oficinas
técnicas e audiência pública. Está em andamento a eta-
pa de discussões de propostas para alterações do Plano
Diretor, a chamada "Diretrizes e Propostas para uma
cidade sustentável". A próxima Audiência Pública da
Revisão do Plano Diretor Municipal está prevista para
o mês de abril. Todo o material produzido até agora
pode ser acessado no link www.marmeleiro.pr.gov.br.

VEM vai contratar mais
funcionários
AEN -A Universidade Estadual de Maringá (UEM)
vai contratar agentes universitários. As vagas são para
assistente social, biólogo, farmacêutico, cozinheiro,
técnico em laboratório, torneiro mecânico, agente de
segurança e auxiliar operacional/agropecuário. 0 edital
para a realização de teste seletivo visa a contratação
temporária em cargos de ensino fundamental, médio e
superior. Das 17 vagas ofertadas, dez são para lotação
no campus-sede, em Maringá. As inscriçêes devem ser
feitas pela internet e o prazo é de 11 a 24 de março. A
seleção dos candidatos, para todos os cargos, ocorrerá
por meio de prova obj etiva, de caráter eliminatório e
classificatório. A seleção para os cargos de nível supe-
rior inclui. prova objetiva, prova de títulos e análise de
currículo, de caráter classificatório.As provas objetivas
serão aplicadas em 5 de abril. Informações adicionais
pelo Edital 019/2020-PRH.
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