
• O destaque meteorológico para hoje é para a possibilidade 
dos temporais que podem ser observados sobre os municí-
pios do oeste e do sudoeste devido à evolução de áreas de 
instabilidade que se deslocam do Paraguai, da Argentina e de 
Santa Catarina.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
18/10/19................................. R$ 77,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
18/10/19.................................R$ 32,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
18/10/19................................. R$ 45,00

Fonte: Deral/Seab

Aplicativo faz a ponte entre doadores e entidades beneficentes
 O Governo do 
Estado lançou na quinta-
feira (17) o Paraná Soli-
dário, aplicativo criado 
especialmente para pro-
mover a doação direta 
entre os cidadãos e as 
entidades beneficentes. 
A tecnologia, idealizada 
pela Secretaria da Jus-
tiça, Família e Trabalho, 
com apoio técnico da 
Celepar, é uma ponte en-
tre empresas e pessoas 
físicas que queiram doar 
para instituições pro-
dutos como alimentos, 

roupas, móveis, eletro-
domésticos, ração para 
animais.
 O lançamento 
da plataforma fez parte 
da programação da Se-
mana Paraná Inovador, 
evento que acontece no 
Palácio Iguaçu desde 
quarta-feira e até este 
sábado (19) e reúne 
startups, empresas, in-
fluenciadores e empre-
endedores para debater 
sobre inovação.
 Disponível nas 
versões Android e IOS, 

o aplicativo Paraná Soli-
dário pode ser instalado 
de graça e possui todas 
as informações necessá-
rias para o repasse dire-
to, sem intermediários, a 
entidades que atendem 
crianças, adolescentes, 
idosos, mulheres, indíge-
nas, pessoas com defici-
ência e em situação de 
rua e de animais aban-
donados.
 O secretário da 
Justiça, Família e Traba-
lho, Ney Leprevost, afir-
mou que o aplicativo vem 

para inovar, conectan-
do os que querem fazer 
o bem e ajudar a quem 
mais precisa. “Final de 
ano é um momento no 
qual percebemos um au-
mento de iniciativas vol-
tadas a doações. Como 
forma de auxiliar a so-
ciedade, lançamos esse 
aplicativo que será uma 
forma prática de efetuar 
os repasses”, disse.
 COMO FUN-
CIONA – Para doar, é 
preciso baixar o aplica-
tivo e fazer o cadastro 
com informações pes-
soais, o que torna o pro-
cesso mais seguro, pois 
é possível saber com 
quem está sendo feita a 
transação. A partir daí, é 
só selecionar a catego-
ria do que se quer doar 
e publicar o anúncio, ou 
seja, colocar a descrição 
do produto e fotos.
 O doador pode 
escolher a entidade que 
receberá o item ou dei-
xar que o sistema do 
Paraná Solidário esco-
lha, entre três opções 
randomicamente, quais 
entidades necessitam 
daquela doação em um 
raio de 50 quilômetros. 

A finalização é feita por 
uma conversa no chat do 
aplicativo, combinando 
dia e local de entrega.
 O aplicativo 
pode ser instalado de 
graça e permite doar 
alimentação, calçados, 
cama/mesa/banho, hi-
giene/limpeza, material 
escolar, vestuário, ele-
trodomésticos e eletro-
eletrônicos, livros, itens 
esportivos, veículos e 
muito mais.
 ACESSO A EN-
TIDADES - De acordo 
com o coordenador de 
Gestão e Informação da 
secretaria, André Telles, 
a plataforma permite que 
o usuário tenha acesso 
a todas as entidades ca-
dastradas próximas. A 
partir de filtros de pesqui-
sa, ele pode também es-
colher o público e a forma 
como deseja ajudar. “O 
funcionamento do apli-
cativo é simples e rápido, 
desenvolvido especial-
mente para que qualquer 
pessoa possa doar sem 
burocracia”, disse.
 C A D A S T R A -
DAS - A ferramenta 
começa a operar com 
cerca de 50 entidades 

cadastradas, todas elas 
parceiras da Secreta-
ria da Justiça, Família e 
Trabalho. Outras institui-
ções podem se cadastrar 
diretamente no aplicati-
vo, desde que tenham 
CNPJ.
 Uma das primei-
ras instituições beneficia-
das é o Asilo São Vicen-
te de Paulo, de Curitiba, 
que atende cerca de 160 
mulheres. A entidade já 
contava com uma logís-
tica para a arrecadação 
de doações - que são 
usadas no próprio asilo 
ou vendidas em um ba-
zar para arrecadar fun-
dos para a instituição.
 “Essa tecnologia 
vai ampliar as doações 
e a captação de recur-
sos. Com certeza será 
de grande valia para a 
nossa instituição e para 
todas as outras. As pes-
soas que querem fazer 
a doação saberão como 
fazer e quem precisa 
daquela ajuda”, afirmou 
o padre José Aparecido 
Pinto, diretor-geral do 
asilo e coordenador da 
Ação Social do Paraná. 
O Paraná está dando um 
salto importante junto às 

instituições na questão 
da doação”, salientou.
 A Associação 
das Amigas da Mama, 
que presta atendimen-
to e assessoramento a 
mulheres com câncer de 
mama, também está ca-
dastrada. “O aplicativo 
vai abrir novas portas. A 
associação não tem aju-
da financeira em nenhu-
ma esfera, só consegui-
mos funcionar por meio 
de doações de pessoas 
e empresas parceiras”, 
disse a presidente Ma-
carcy Engelbert. “A fer-
ramenta vai mostrar às 
pessoas que as institui-
ções precisam de coisas 
que às vezes elas nem 
imaginam, como mate-
riais de escritório, que é 
o nosso caso”, destacou.
 P R E S E N Ç A S 
– Participaram do lança-
mento do aplicativo a pri-
meira-dama do Estado, 
Luciana Saito Massa; o 
presidente da Celepar, 
Leandro Moura; o supe-
rintendente de Inovação 
do Governo do Estado, 
Henrique Domakoski; e 
representantes das enti-
dades sociais.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Primeira fase do vestibular 2020 da UEL acontece no domingo
 Mais de 22,5 mil 
candidatos de todo o País 
iniciam neste domingo 
(20) o Vestibular 2020 da 
UEL. Nesta primeira fase 
do concurso é aplicada 
uma prova de composta 
por 60 questões objetivas 
de Conhecimentos Gerais 
sobre as disciplinas que 
constam da grade do En-
sino Médio. Pela primeira 
vez, o vestibular será rea-
lizado em três cidades do 
Paraná – Londrina, Curiti-
ba e Cascavel.
 Os portões serão 
abertos às 13h20 e a pro-
va começa pontualmente 
às 14 horas, com duração 
máxima de quatro horas. 
A UEL oferta 2.559 vagas 
em 53 cursos de gradua-
ção, considerando turnos 
e habilitações, e outras 
586 por meio do Siste-
ma de Seleção Unificada 
(Sisu), totalizando 3.145 
vagas.
 Só em Londrina 
serão 18 locais de provas 
distribuídos entre os Cen-
tros de Estudos, no Cam-
pus da UEL, universida-
des e escolas locais, PEL 
I, II e o Creslon. Curitiba 
terá dois locais e Casca-
vel, um. Ao todo serão uti-

lizadas 694 salas. Farão a 
prova da primeira fase em 
Londrina 19.604 candida-
tos, em Cascavel 572 e 
outros 2.417 em Curitiba.
 No Campus da 
UEL as provas serão apli-
cadas em oito centros, 
atendendo 6.962 candida-
tos em 237 salas. Cerca 
de 2,5 mil pessoas, entre 
fiscais e monitores, além 
de agentes externos de-
verão trabalhar no domin-
go para garantir aplicação 
da prova com segurança.
 Os candidatos de-
vem comparecer com uma 
hora e meia de antecedên-
cia, levando documento 
oficial com foto (válido) e 
o Cartão de Inscrição im-
presso, com foto 3x4 co-
lada no local indicado. O 
cartão já está disponível 
no site da Coordenadoria 
de Professos Seletivos 
(Cops) – www.cops.uel.
br. Além dos documentos 
obrigatórios, é necessário 
levar lápis grafite preto ou 
lapiseira, borracha e cane-
ta esferográfica com corpo 
transparente e carga de 
cor preta ou azul-escura.
 ORGANIZAÇÃO 
- Com o objetivo de discu-
tir a logística de transporte 

e segurança na primeira 
fase do vestibular, a equi-
pe da Cops se reuniu nes-
ta quarta-feira (16) com 
representantes da Polícia 
Militar, Companhia Mu-
nicipal de Urbanização 
(CMTU), Transportes Co-
letivos Grande Londrina 
(TCGL) e com servidores 
da Prefeitura do Campus 
(PCU) da UEL.
 No domingo, o 
trânsito em direção ao 
Campus Universitário da 
UEL se dará pela Avenida 
Castelo Branco. A entrada 
poderá ser feita pelo Cen-
tro de Ciências Humanas 
(CCH), Ambulatório de 
Especialidades do Hospi-
tal Universitário (AEHU) 
e pelo portão localizado 
no Jardim Columbia, nas 
proximidades da Agên-
cia de Inovação (Aintec). 
Agentes da CMTU e o 
efetivo da Polícia Militar 
vão orientar o trânsito nas 
imediações do Campus.
 PROVA - A prova 
de Conhecimentos Ge-
rais é composta por 60 
questões objetivas sobre 
Biologia, Física, Química, 
Sociologia, História, Filo-
sofia, Geografia, Matemá-
tica e Artes. “O candidato 

deve ler e interpretar as 
questões para além do 
conhecimento do ponto 
de vista do conteúdo. O 
objetivo é, como o pró-
prio nome diz, avaliar os 
conhecimentos gerais do 
candidato”, explica a coor-
denadora da Cops, San-
dra Garcia.
 Serão avaliadas 
as habilidades de leitura 
e interpretação dos candi-
datos. A diretora ressalta 
que é preciso perceber 
que a aprendizagem de-
senvolvida ao longo da 
vida acadêmica não é es-
tanque, portanto, não fica 
isolada em disciplinas es-
tudadas, pois perpassam 
o cotidiano na vida em so-
ciedade. “A prova requer 
do candidato a habilidade 
de ler e interpretar cada 
questão e relacionar aos 
conteúdos estudados, 
fazendo relações entre 
eles”, acrescenta Sandra.
 Além da descen-
tralização da primeira fase 
do Vestibular 2020, outra 
novidade é a oferta de 
dois novos cursos de gra-
duação, Nutrição e Bio-
tecnologia. Cada um dos 
cursos registrou a concor-
rência de 10,55 candida-

tos por vaga.
 PROCEDÊNCIA - 
Do total de candidatos ins-
critos (22.594), 14.964 são 
do Paraná, 7.189 deles de 
Londrina. O segundo es-
tado com mais candidatos 
é São Paulo, totalizando 
6.531 inscritos, e outros 
1.099 candidatos dos de-
mais estados. São 1.410 
treineiros, estudantes que 
fazem o vestibular como 
experiência, uma vez que 
não deverão concluir o En-
sino Médio até a data de 
matrícula.
 PLANTÃO DE 
ATENDIMENTO - Em 
Londrina, o Plantão de 
Atendimento da Cops 

será domingo (20), das 
8h30 ao meio-dia, na 
sede da Coordenadoria, 
localizada no Campus 
Universitário. Em Curitiba 
e Cascavel, os candidatos 
deverão procurar, caso 
seja necessário, a coor-
denação dos locais de 
provas, somente a partir 
das 13 horas. O Plantão 
de Atendimento atende 
casos de extravios de do-
cumentos.
Cronograma do Vesti-

bular 2020
Primeira fase

 20/10 - Prova de 
Conhecimentos Gerais 
com 60 questões objeti-
vas sobre Artes, Biologia, 

Filosofia, Física, Geogra-
fia, História, Matemática, 
Química e Sociologia.
 20/10 - Gabarito 
Provisório, após as 20 ho-
ras
 08/11 - Resulta-
do da primeira fase, às 17 
horas

Segunda fase
 01/12 - Provas de 
Línguas, Literatura e Re-
dação
 02/12 - Conheci-
mentos Específicos
 03/12 - Habilida-
des Específicas

13/01/2019
 Resultado ao 
meio-dia, no site da Cops
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


