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Autoridades prestigiam comemorações
dos nove anos do Master Shopping

A semana começou de uma
maneira diferente no Master Shopping
de Cianorte. Isto porque, na manhã
desta segunda-feira (23), o centro
atacadista reuniu autoridades municipais, membros da diretoria, funcionários, lojistas, vendedores, guias e clientes para celebrar seu nono aniversário.
“Os resultados que colhemos hoje são
fruto do planejamento, da dedicação e
do trabalho de todos, não só da nossa
equipe administrativa, mas dos lojistas, vendedores e gerentes”, agradeceu
o gestor do shopping, Adriano Morais
Monteiro.
O proprietário do centro atacadista, Darci Covolan, por sua vez,
também mencionou o apoio dos clientes, guias e autoridades municipais
durante o período e citou as metas
estabelecidas para os próximos anos.
“Acreditamos muito no nosso negócio
e seguiremos trabalhando fortemente
para que ele cresça e se fortaleça, assim como para que o município, em
que tanto acreditamos, se consolide
como a Capital do Vestuário”, assegu-

rou.

O prefeito Bongiorno, acompanhado do vice Beto Nabhan, salientou a relevância econômica do
segmento para o município e a importância do shopping para a cidade.
“Com 110 lojas a pronta-entrega, este
centro atacadista possui grande significado, pois representa um aumento
na competitividade de Cianorte no
mercado nacional, com uma estrutura
moderna e atendimento diferenciado”,

salientou o gestor municipal.
Além das autoridades mencionadas, também estavam presentes a
chefe de gabinete, Glauci Águila Porcel;
e o secretário de Indústria, Comércio,
Serviços, Vestuário e Turismo, Wanderley Fernandes. O evento contou
com um momento de oração com o Padre Bruno e Pastor Dejair e com a apresentação da cantora gospel Paula Pires
da música “Ninguém explica Deus”, seguida pela entoação dos Parabéns.

O Concurso Jovem Criativo é
uma iniciativa da Prefeitura, por meio
do Gabinete e das secretarias de Finanças e de Educação e Cultura, que
movimentou todas as escolas, tanto da
rede pública quanto da privada, para

captar a visão da infância sobre o município, a partir do tema “As belezas
da minha cidade”. Os desenhos foram
elaborados por alunos de 5º ano e contemplam diversos aspectos do município, desde a fauna e a flora, até edificações.
“Naturais ou construídos
pelo homem, os diferenciais de nossa
cidade foram retratados com muita
fidelidade, porém, de uma maneira
muito doce e carinhosa, por conta da
percepção e do traço infantil. Estamos
encantados com as produções. Todos
estão de parabéns”, destaca o prefeito
Bongiorno. O 1º colocado irá ilustrar
as capas dos carnês de IPTU; o 2º as de

Vencedores do Concurso Jovem Criativo serão conhecidos
neste sábado

Após movimentar quase 20
mil votos, a enquete pública para a escolha das capas dos carnês de IPTU,
Alvará e ISS do próximo ano, em Cianorte, terá os resultados revelados
neste sábado (27). Os 28 autores dos
desenhos que participaram do concurso, intitulado “Jovem Criativo”,
assim como seus familiares, membros
da comunidade escolar e amigos, devem comparecer à ocasião, que está
marcada para as 10h, na Praça Raposo Tavares, sede da Semana Cultural.
Todos receberão medalhas e os três
primeiros colocados serão premiados
com troféus personalizados, cada um
com sua ilustração.
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Alvará; e o 3º as de ISS.
EXPOSIÇÃO – Os 28 trabalhos serão
exibidos durante a Semana Cultural
de Cianorte, de quinta a sábado (25 a
27 de outubro), na Praça Raposo Ta-

vares. O evento é aberto ao público
e os cianortenses estão convidados.
“São desenhos muito criativos, cheios
de originalidade e significado, que valorizam o nosso município e nos en-

chem de orgulho. Cada abordagem é
única e todas são dignas de apreciação.
Então, não deixem de conferir a exposição”, ressalta a chefe da Divisão de
Cultura, Silvana Camargo.

Instituto Federal do Paraná abre inscrições para Processo
Seletivo em Cianorte
Serão 40 vagas para o curso Técnico em Segurança do Trabalho e outras 40 para Técnico em Vendas

Mais uma conquista para a
Educação em Cianorte. Após anos de
luta do prefeito Bongiorno, e contando com apoio incondicional dos vereadores Dadá e Silvio do Pátio, e da
Secretaria Municipal de Educação, o
Instituto Federal do Paraná abriu as
inscrições para o Processo Seletivo
EaD para os cursos de Técnico em
Segurança do Trabalho e Técnico em
Vendas. Serão ofertadas 40 vagas para
cada um deles. As inscrições seguem
até o dia 11 de novembro, são inteiramente gratuitas, e são realizadas
exclusivamente por meio eletrônico
pelo site (www.ead.ifpr.edu.br). Os
candidatos que não possuem acesso
à internet poderão se inscrever diretamente no campi do IFPR, na Escola
Municipal Lídia Usuy Ohi, Rua Henrique Dias, 221, Zona 06, de segunda
à sexta-feira, das 09h às 17h.
De acordo com o edital, 80%
das vagas são destinadas à inclusão,
sendo 60% direcionadas para estudantes de escolas públicas, cujas famílias

tenham renda per capita de até um salário mínimo e meio, outros 10% para
candidatos pretos ou pardos, 5% para
indígenas e 5% para pessoas com deficiência. O candidato deve ter disponibilidade para participar dos encontros
presenciais, que são obrigatórios, e
para o acompanhamento e realização
de atividades no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). Os encontros
presenciais ocorrem uma vez por semana.

Em uma única fase, as provas
serão online no polo, e acontecerão
entre os dias 19 e 23 de novembro de
2018, de acordo com o agendamento
a ser publicado no site de inscrições.
Elas têm o intuito classificatório e serão compostas de 40 questões, sendo
15 questões de língua portuguesa, 15
questões de matemática e 10 questões
de conhecimentos gerais. O resultado
final do processo seletivo será divulgado no dia 07 de dezembro de 2018, na
página virtual da instituição.
“Há muito tempo buscávamos
por este momento. O IFPR é uma instituição muito importante para a educação paranaense, e vem somar às outras que já estão instaladas em nosso
município”, declarou o prefeito Bongiorno. “Foram muitas reuniões para
chegarmos ao acordo para a instalação
do polo em Cianorte. São inscrições
e cursos gratuitos, oferecendo assim,
uma oportunidade a todos de se profissionalizarem”, concluiu.

Estão abertas as inscrições para quatro formações técnicas em Cianorte

Em Cianorte, aqueles que
procuram por qualificação para o
mercado de trabalho têm uma ótima
oportunidade na rede pública de ensino: o Centro Estadual de Educação
Profissional (CEEP), também conhecido como Escola Técnica, está com as
inscrições abertas para os cursos técnicos em Vendas, Vestuário, Química
e Recursos Humanos. Para se candidatar é preciso ter o Ensino Médio completo. As inscrições podem ser feitas
pela internet, no link http://inscricao.
ceepcianorte.com.br, ou na secretaria
da instituição de ensino, localizada
na Rua Dom Pedro II, nº 1550, com o
RG, CPF, Certidão de Casamento ou
Nascimento, Título de Eleitor, Histórico Escolar do Ensino Médio e com-

provantes de renda e de residência,
tanto em vias originais quanto cópias.
As vagas são limitadas e as inscrições
terminam no dia 16 de novembro.
Os cursos são gratuitos e presenciais.
O de Vendas tem duração de um ano
e, dentro do conteúdo programático,
destacam-se as lições de comércio
exterior, marketing, economia e matemática financeira. Também no período de um ano, o de Recursos Humanos trabalha informática, rotinas
trabalhistas, introdução à economia
e fundamentos teóricos da administração. Com duração um pouco mais
extensa, 18 meses, o Técnico em Vestuário enfatiza conteúdos de modelagem (manual e informatizada), planejamento e controle da produção,

design e têxtil, além de visitas técnicas
e workshops. Por fim, com dois anos, o
curso de Química aborda temas gerais
da disciplina, bem como a química orgânica, analítica e inorgânica e outros
assuntos.
“Esta é uma ótima oportunidade para
quem quer melhorar o currículo; mudar de atuação; encontrar emprego; ou
pretende subir de colocação dentro do
ambiente em que já trabalha. Isto porque, o profissional técnico qualificado
é valorizado”, enfatiza a diretora do
CEEP, Claudete Jacomini. Para cada
formação são ofertadas 35 vagas. Mais
informações podem ser obtidas pelo
telefone (44) 3631-9685.
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