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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
09/01/20................................. R$ 78,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
09/01/20.................................R$ 39,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
09/01/20................................. R$ 48,50

Fonte: Deral/Seab

Novos Conselheiros 
Tutelares tomam Posse 

em Florestópolis
                No dia 10/01/2020, 
às 09h00, a Cerimônia de 
posse dos cinco novos 
Conselheiros Tutelares, 
eleitos por meio de voto 
popular em outubro de 
2019; Organizada pelo 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), 
com o apoio da Prefeitu-
ra Municipal, a solenida-
de de Posse acontecerá 
na Câmara Municipal.
Com o  mandato de qua-
tro anos, ocorrerá entre 
2020 e 2023, os cinco 
Conselheiros Tutelares 
empossados em ordem 
de votação são: Ivone 
Niles da Silva, Marcos 
Matheus Resende Zam-
paroni, Wilson José Del 

Rio, Maria Aparecida de Souza Ravagnani e Vinicius 
Xavier da Cruz.
 Além dos conselheiros eleitos, tomarão pos-
se os respectivos suplentes. Os novos conselheiros 
terão a missão de garantir os direitos e deveres re-
lativos às crianças e adolescentes de Florestópolis, 
para que sejam preservados e pautados de acordo 
com o Estatuto da Criança e Adolescente - ECA e 
legislações correlatas.

Fonte: https://www.florestopolis.pr.gov.br

Solenidade de posse em 
Primeiro de Maio

 O Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te - CMDCA, de Primei-
ro de Maio Estado do 
Paraná, regido pela Lei 
Municipal nº. 313/2008, 
convida para a cerimônia 
de posse dos conselhei-
ros tutelares - Gestão 
2020 - 2024 que se reali-
zará no dia 10 de janeiro 
de 2020 (sexta-feira) às 
08h30min, na Câmara 
municipal, localizada na 
Rua Dez, nº 610 - Centro 
- Primeiro de Maio/ PR.
 Contamos com a 
participação de todos os 
cidadão, trabalhadores 
e representantes de ins-
tituições envolvidas na 
área bem como no Poder 
Público.
 Fique por den-
tro e saiba mais sobre o 

Conselho Tutelar:
 http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1847.html
 Lei nº 8.069/1990, de 13 de julho de 1990
 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras provi-
dências.

Fonte: https://www.facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio/

Pagamento do IPVA começa 
em 23 de janeiro

 O pagamento 
do Imposto sobre Cir-
culação de Veículos 
Automotores (IPVA) no 
Paraná começa em 23 
de janeiro, quando a Re-
ceita Estadual inicia o 
recolhimento do tributo. 
Diferente de anos ante-
riores, os contribuintes 
não receberão o boleto 
em casa para efetuar 
o pagamento. A receita 
também informa que não 
envia guias para paga-
mento por e-mail.
 A medida foi 
adotada como parte do 
programa de moderniza-
ção da Secretaria da Fa-
zenda, o que vai resultar 
em economia de cerca 

de R$ 8 milhões com os 
gastos de impressão e 
envio das correspondên-
cias.
 O IPVA pode ser 
pago nos sete bancos 
credenciados – Banco 
do Brasil, Itaú, Santan-
der, Bradesco, Sicredi, 
Banco Rendimento e 
Bancoop. A guia de pa-
gamento pode ser emiti-
da no site da secretaria 
estadual da Fazenda, 
usando apenas o nú-
mero do Renavan, que 
consta no Certificado de 
Registro e Licenciamen-
to de Veículos (CRLV).
 O pagamento 
também pode ser feito 
diretamente nos caixas 

automáticos desses ban-
cos, com exceção do 
Banco do Brasil, bastan-
do apresentar o número 
do Renavan.
 O contribuinte 
pode pagar à vista, em 
janeiro, com desconto de 
3%, ou em até três par-
celas, com vencimentos 
em janeiro, fevereiro e 
março.

DATAS
 O calendário 
para pagamento do IPVA 
começa no dia 23, quan-
do vence a primeira par-
cela e da parcela única 
para as placas que termi-
nam com os números 1 e 
2. A data para os finais 3 
e 4 é dia 24 e assim, su-
cessivamente, até o dia 
29 deste mês. Confira 
AQUI as datas.
 O valor do IPVA 
lançado é de aproxima-
damente R$ 3,7 bilhões 
– 50% do valor recolhido 
fica com o município de 
licenciamento do veícu-
lo. Os recursos do im-
posto são aplicados em 
áreas prioritárias do go-
verno, como educação, 
saúde e segurança.
 O IPVA é calcula-
do com base no valor do 
veículo e sua quitação é 
requisito obrigatório para 
emissão certificado de 
licenciamento de veículo 
pelo Detran/PR.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

UEL abre inscrições para curso 
pré-vestibular nesta quarta

 O Curso Espe-
cial Pré-Vestibular da 
UEL abriu nesta quarta-
feira (08) as inscrições 
para o processo seletivo 
2020. Os interessados 
podem fazer a inscrição 
em duas modalidades: 
pelo Número de Identi-
ficação Social (NIS) ou 
por Análise Socioeco-
nômica, diretamente na 
página do Serviço de 
Bem-Estar à Comunida-
de (Sebec). O curso é 
gratuito.
 São ofertadas 
450 vagas, 200 para o 
período vespertino e 250 
para o noturno. As aulas 
têm início em 20 de mar-
ço, no prédio do PDE, no 
Campus Universitário.
 Conforme Edital 

Conjunto http://SEBEC/
PROEX Nº 002/2019, 
as inscrições pelo NIS/
CadÚnico devem ser fei-
tas até 14 de janeiro. O 
período de 15 a 28 do 
mesmo mês foi estabe-
lecido para a modalidade 
de inscrições por Análi-
se Socioeconômica, re-
alizada pela Divisão de 
Serviço Social do Sebec, 
a partir das informações 
fornecidas pelo candida-
to e documentos com-
probatório.
 Os aprovados 
nesta etapa fazem uma 
prova de Conhecimen-
tos Gerais, com caráter 
classificatório, que será 
aplicada em 1º de mar-
ço, no Centro de Estu-
dos Sociais Aplicados 

(Cesa), às 14 horas. Os 
candidatos classificados 
no processo seletivo que 
ficarem em lista de espe-
ra poderão ser convoca-
dos, caso ocorram desis-
tências. Acesse o edital 
completo.

VESTIBULAR 2019 
 Em 2019, 258 
estudantes do Curso Es-
pecial Pré-Vestibular da 
UEL foram aprovados 
para a segunda fase do 
Vestibular UEL 2020, 
cujo resultado será divul-
gado na próxima segun-
da-feira (13) no site da 
Coordenadoria de Pro-
cessos Seletivos.
 O edital dos 
candidatos classificados 
será divulgado em 10 
de março. A matrícula 

no processo de sele-
ção será na secretaria 
do CEPV, localizada no 
Campus Universitário, 
no período de 16 a 18 de 
março, das 13h às 21h.

CURSO
 Com quase 25 
anos de existência, o 
Curso Pré-Vestibular da 
UEL, criado em 1996, 
oferece preparação de 
qualidade e sem custos 
para os alunos. As au-
las são ministradas por 
instrutores, alunos de 
cursos de graduação da 
universidade. Eles são 
selecionados por meio 
de prova de conteúdos 
específicos, de acordo 
com a matéria, prova di-
dática e entrevista.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


