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MODALIDADE Edital de Seleção de Estagiários

OBJETO

O Processo Seletivo tem como objetivo a seleção
de alunos de cursos de graduação e pós-
graduação para atuarem como estagiários na
equipe gestora do Programa Geração Olímpica,
desenvolvendo atividades supervisionadas,
correlatas à sua área de estudo e/ou pesquisa.

PERÍODO DE
INSCRIÇÕES 03/02/2020 A 13/02/2020

LOCAL DE
INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas pessoalmente
ou por pessoa interposta, no atendimento das
exigências deste Edital, das 08h30min às 12h
e das 13h às 17h na sede do IPCE (setor de
protocolo), situada na Rua Pastor Manoel Virgínio
de Souza, 1020 - Capão da Imbuia – 82.810-400
- Curitiba – PR.

DATA E LOCAL DA
SELEÇÃO

19/02/2020 às 14h no auditório da sede do IPCE
(setor de protocolo), situada na Rua Pastor
Manoel Virgínio de Souza, 1020 - Capão da
Imbuia – 82.810-400 - Curitiba – PR.

RETIRADA DO EDITAL www.comprasparana.pr.gov.br ou www.esporte.
pr.gov.br

Últimas
FOLHA DE LONDRINA, segunda-feira, 03 de fevereiro de 2020

Familiares, amigos e pessoas
que se sensibilizaram com
a morte da bailarina,

no dia 27, em Mandaguari,
participaram de ato de
repúdio ao feminicídio

Walkiria Vieira

Reportagem Local

Maringá - Familiares, ami-
gos e pessoas que não conhe-
ciam Maria Glória Poltroni-
eri Borges, 25, assassinada
no fim de semana passado,
se reuniram em Maringá, no
último sábado (1), para di-
zer não à violência. Magó era
bailarina, estudante e profes-
sora de dança. Foi encontra-
da morta - asfixiada com sua
roupa íntima e sinais de vi-
olência sexual - próxima a
uma cachoeira no município

de Mandaguari (Noroeste),
no domingo (26). O crime
chocou a população e ami-
gas começaram a se mobili-
zar com o objetivo de cha-
mar a atenção para o femini-
cídio em toda a região.
Se a notícia de sua morte

tomou as redes sociais pela
tristeza e indignação - com
mensagens enaltecendoMagó
e amparando seus familiares -
, a mobilização de sábado sur-
preendeu até mesmo o pai da
jovem, Maurício Borges. “Eu
sabia que as amigas estavam
organizadas e pedindo apoio,

Ato por
Magó reúne
cincomil
pessoas em
Maringá

mas quando cheguei aqui e
vi essa quantidade de pesso-
as, eu me emocionei muito.
Estou canalizandominhas for-
ças por essa bandeira, que a
partir de agora será a minha
missão.” Com uma rosa bran-
ca nas mãos, o pai enluta-
do abraçou cada um que che-
gou a ele para confortá-lo e
acabou também por consolar
todos que estavam tomados
pela recente perda. “Com a

morte da minha filha de uma
maneira tão atípica e absur-
da, pude ver que ela era mui-
to mais amada e especial que
eu já sabia. Se estivesse aqui,
estaria dançando, era o que
amava fazer.”

Faixas, cartazes, poesias e
apresentações artísticas mar-
caram o evento agendado
para às 16 horas. Bem antes
disso, já havia grande concen-
tração com centenas de pesso-

as engajadas em pedir paz e
amor à vida. Mariza Poltroni-
eri, tia da bailarina, considera
que a ação organizada foi po-
sitiva. “É um protesto, mas an-
tes disso, um pedido de amor
à vida e não só das mulheres
vítimas de violência. Esse mo-
mento tão triste nos faz obser-
var o significado que a mor-
te dela tem no sentido de pro-
teger as mulheres e toda a
humanidade. MariaGlória era
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