
•  Após os rápidos eventos das chuvas nas primeiras 08 horas 
desta sexta-feira a atmosfera volta a ficar estável sobre o Paraná. 
As temperaturas continuam altas, principalmente entre o norte e 
o noroeste.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
23/08/19................................. R$ 73,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
23/08/19.................................R$ 26,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
23/08/19................................. R$ 47,00

Fonte: Deral/Seab

 Tema: Amamentação 
 Dia: 27 de agosto de 2019
 Local: CRAS de Alvorada do Sul
 Horário 08h30min

Fonte:www.facebook.com/alvoradadosul.pr.gov.br/

Encontro de gestantes em 
Alvorada do Sul

Concurso Fotográfico  
Visite Alvorada do Sul

 Como participar:
 - Escolha um ponto turístico de Alvorada;
 - Tire uma foto do local, sua ou com seus amigos em Alvorada do Sul; 
 - Envie a foto por inbox para o Facebook oficial da Prefeitura: www.face-
book.com/alvoradadosul.pr.gov.br
 - Promova sua foto com seus contatos para ganhar o máximo de curtidas.
 Premiação - uma Máquina Fotográfica semi-profissional - Patrocínio Es-
tância Alvorada.
 *Envio das fotos: de 19 a 29 de agosto. 
 *Votação: de 30/08 a 06/09. 
 *Proibido uso de máquinas profissionais e drones.

Fonte:www.facebook.com/alvoradadosul.pr.gov.br/

 A Prefeitura de 
Primeiro de Maio comu-
nica que estão abertas 
as inscrições do Pro-
cesso Seletivo para Es-
tagiários – 2019. Serão 
selecionados estudantes 
que estejam matricula-
dos e frequentando os 
cursos de Nível Médio, 
Ensino Técnico e Ensino 
Superior, na modalidade 
Presencial ou EAD (Edu-
cação a Distância).
 As áreas con-
templadas estão previs-
tas no Edital nº 01/2019 
que se encontra disponí-
vel no quadro de Editais 
da Prefeitura e da Secre-
taria Municipal de Educa-
ção e pode ser acessado 
no endereço eletrônico: 
www.primeirodemaio.pr.
gov.br na aba Concursos 
e no Diário Oficial do mu-
nicípio, “Jornal da Cida-
de”, no endereço eletrôni-
co: http://jornaldacidade.
net.br/ do Município de 
Sertanópolis.
 Interessados de-
verão comparecer pes-
soalmente na Secretaria 

Oportunidade de estágio remunerado
em Primeiro de Maio

Municipal de Educação, sito à Rua Onze, nº 757, das 08h00min às 11h00min 
e das 13h00min às 17h00min para realizar sua inscrição cumprindo todas as 
exigências e munidos dos documentos descritos no Edital 01/2019.
 As inscrições são gratuitas e vão desde quinta-feira (22/08) até o dia 06 
de setembro de 2019. O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, sem 
possibilidade de prorrogação.
 INSCREVA-SE!

Fonte:www.facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio/

XI Conferência Municipal de 
Assistência Social em Florestópolis

 Foi realizada no 
dia 20/08/19 no CRAS 
do município de Flores-
tópolis, a XI Conferência 

Municipal de Assistência 
Social, tendo como tema:  
“Assistência Social: Direi-
to do Povo, com Cofinan-

ciamento Público e Participação Social. ”
 O evento contou com a participação 
dos Conselhos Municipais, entidades, Pasto-
rais, Representantes do poder público, con-
vidados e usuários da Assistência Social. A 
Conferência representa importante avanço 
para ampliar a participação dos usuários, pois 
permite que estes sejam representados por 
grupos de usuários vinculados aos serviços, 
programas, projetos e benefícios da assistên-
cia social no Município. Para proferir a pales-
tra magna foi convidado o Professor Luciano 
Antonio da Rosa de Campo Mourão, que con-
tribuiu com seu conhecimento neste processo 
de discussão para os avanços da política de 
assistência social no Município.  
    Nossos agradecimentos a todos que com-

pareceram, ao palestrante Luciano, a Escola Viva a 
Música, a toda equipe que organizou e contribuiu para 
a realização desta conferência. 

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


