
•  O destaque meteorológico para esta terça-feira é para o retorno 
da instabilidade atmosférica para todas as regiões paranaenses. 
Do centro para o norte a sensação de tempo abafado é previsto 
para predominar com chuvas a qualquer hora do dia e que podem 
vir acompanhadas de raios.
Mín:  11° C em Curitiba
Máx: 28° C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
03/09/19................................. R$ 75,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
03/09/19.................................R$ 28,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
03/09/19................................. R$ 47,00

Fonte: Deral/Seab

Investimentos realizados na Agricultura de Florestópolis
 Foi realizada na sexta-feira (30/08/2019) uma reunião com agricultores familiares do Município, 
estavam presentes: o Prefeito Nelson Jr, a Secretária de Agricultura Nathalia; o amigo Toninho; os amigos 
do Assentamento Florestan Fernandes; Banco da Terra e os amigos e parceiros José Miguel e Adriano dos 
Santos.
 Na oportunidade foram apresentados os últimos investimentos realizados na Agricultura de apro-
ximadamente R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), bem como, uma conversa aberta e sincera demons-
trando o que vêm sendo realizado, com objetivo de alinhar assuntos de trabalho e de ouvir os problemas e 
sugestões, buscando estar próximo dos pequenos e grandes produtores que produzem e agregam valores 
na movimentação da economia municipal.
 Vale salientar da importância da agricultura familiar que colabora para a geração de renda e em-
prego no campo. No Município são aproximadamente 59 famílias produzindo diversos alimentos, entre 
eles: frango, leite, peixe, soja, milho, feijão, frutas e hortaliças em geral; estes alimentos são vendidos na 
feira do domingo, nos mercados locais, entregues para merenda escolar, contribuindo desta forma para a 
sustentabilidade das atividades no setor agrícola, aumentando a arrecadação municipal, situação que traz 
benefícios a todos.

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

Governo propõe criação 
de fundo de combate 

à corrupção

 O Governo do 
Paraná quer melhorar 
as estruturas do Esta-
do e de municípios para 
inibir práticas ilegais no 
serviço público. Nesta 
desta segunda-feira (02) 
foi entregue na Assem-
bleia Legislativa o proje-
to de lei para a criação 
do Fundo de Combate 
à Corrupção. A proposta 
prevê a rastreabilidade 
dos recursos desde a en-
trada até sua destinação.
 A Controladoria-
Geral do Estado (CGE) 
elaborou o documento 
que define a forma de 
manutenção do fundo e 
sua função. “Acordos de 
leniência, contratos da 
CGE e multas aplicadas 
no âmbito da Lei Anticor-
rupção. Todo recurso ad-
vindo de ações e inves-
tigações que combatam 
corrupção serão usados 
para trazer segurança de 

integridade e ética para 
a administração pública”, 
afirmou o controlador-
geral do Estado, Raul Si-
queira.
 Ele explicou que 
o governador Carlos Mas-
sa Ratinho Júnior determi-
nou que todos os recursos 
tenham rastreabilidade. 
“A CGE disponibilizará no 
Portal da Transparência 
todos os gastos e ações 
e necessidades de utili-
zação. É transparência 
absoluta na utilização de 
recursos e controle social 
permanente”, completou 
Siqueira.
 Entre os usos 
previstos para o Fundo 
de Combate à Corrupção 
estão a melhoria dos ór-
gãos de controle, auxílio 
aos municípios e treina-
mento constante. “É a 
materialização para uma 
política definida por esta 
administração. Uma das 

metas era implementar o 
programa de complian-
ce, fortalecer a trans-
parência e o combate 
à corrupção”, disse o 
deputado Tiago Amaral, 
vice-líder do Governo na 
Assembleia Legislativa.
 “Vai fazer a dife-
rença e pode transformar 
o combate à corrupção e 
a metodologia de quali-
dade da gestão pública 
de forma única. É um di-
visor de águas”, definiu 
Amaral.
 Também parti-
ciparam da entrega do 
projeto de lei o chefe da 
Coordenadoria Técnico
-Legislativa, da Casa Ci-
vil, Eduardo Magalhães; 
o diretor de Inteligência 
e Informação, da CGE, 
Daniel Berno; eu o líder 
do Governo na Assem-
bleia, deputado Hussein 
Bakri.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Detran Paraná passa a validar 
habilitações do Paraguai

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior, o diretor-geral do 
Departamento de Trânsito 
do Paraná (Detran-PR), 
Cesar Kogut, e o cônsul 
do Paraguai em Curitiba, 
Carlos José Fleitas Ro-
driguez, assinaram nesta 
terça-feira (3), durante 
reunião do secretariado, 
a autorização para vali-
dação das habilitações de 
paraguaios que residem e 
trabalham no Paraná. O 
Paraguai era o único do 
acordo dos países limítro-
fes ao Brasil que não pos-
suía esse tipo de registro 
com o Estado.
 A autorização re-
valida os termos de um 
decreto federal de 1993 
que regulamenta os re-
gistros que ultrapassam 
seis meses de residência 
entre Brasil, Argentina, 
Uruguai, Bolívia, Chile, 
Peru e Paraguai. Com a 
assinatura do termo, os 
paraguaios 
que residem 
no Para-
ná podem 
procurar o 
Detran para 
validar a sua 
carteira sem 
necessida-
de de iniciar 
um proces-
so novo no 
Brasil.
 O 
governador 
d e s t a c o u 
que o ter-
mo reco-
nhece um 
e q u í v o c o 
histórico e 
é importan-
te diante da 

parceria estabelecida en-
tre os dois países com a 
construção da nova pon-
te ligando Foz do Igua-
çu a Presidente Franco 
(Paraguai), que poten-
cializará as ligações tu-
rísticas e econômicas na 
região. “Reconhecemos 
um equívoco porque te-
mos relacionamento de 
irmãos. A nova ponte da 
amizade já está em obras 
e fortalecerá os laços físi-
cos e sentimentais de um 
País pelo outro”, afirmou.
 O diretor-geral 
do Detran disse que o re-
conhecimento se esten-
de a todos os paraguaios 
que residem e trabalham 
no Paraná. “Nós temos 
um acordo internacional 
da validação da carteira 
do cidadão que venha 
a permanecer além do 
prazo de turismo, de seis 
meses. O Paraguai em 
determinado momento foi 
tirado desse contexto por 

questões administrativas, 
mas o Detran avançou 
na área tecnológica de 
fiscalização e é um de-
ver respeitar esse tratado 
internacional”, destacou. 
“Eles têm direito a acesso 
e livre trânsito no Brasil”.
 O coordenador 
de habilitação do Detran, 
Larson Orlando, disse 
que a nova determina-
ção encerra uma barrei-
ra diplomática criada em 
2006. “É um País que 
está em pleno crescimen-
to e essa barreira de re-
conhecimento impedia a 
integração com o Estado. 
Há 13 anos o Detran, por 
uma decisão unilateral, 
não reconhecia as habili-
tações emitidas pelo Pa-
raguai”, complementou.
 O cônsul do 
Paraguai em Curitiba, 
Carlos José Fleitas Ro-
driguez, chamou a assi-
natura de um gesto de 
amizade do Paraná ao 

País vizinho. “Havia uma 
enorme desconformida-
de de todos os cidadãos 
que vinham falar comigo 
sobre esse assunto. Os 
paraguaios precisavam 
iniciar os trâmites locais 
como se fossem cida-
dãos brasileiros, apesar 
do acordo sul-americano 
de 1993 para convalida-
ção direta”, finalizou.

DECRETO
 O decreto federal 
de 3 de agosto de 1993 
implementou em todo o 
território nacional o Acor-
do sobre Regulamenta-
ção Básica Unificada de 
Trânsito, assinado em 
1992 por Brasil, Argen-
tina, Bolívia, Chile, Pa-
raguai, Peru e Uruguai. 
O Artigo IV do acordo 
impõe que os países sig-
natários reconhecerão a 
licença nacional de dirigir 
emitida por qualquer um 
dos demais países.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


